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Referat af Mission Østs årsmøde 
29. april 2012 kl. 12.40-15.40 

 
Bestyrelsesmedlem René Hartzner bød velkommen og gav en særlig velkomst til 
den armenske ambassadør Hrachya Aghajanayan samt tidligere 
bestyrelsesmedlem Gordon Juul Olesen. 
 
Dagens dagsorden blev godkendt, bestyrelsesmedlem René Hartzner blev valgt til 
dirigent og journalist Maria Callesen til referent. Derefter blev der sunget ”Til himlene 
rækker din miskundhed, Gud.” 
 
Årsberetning 
Generalsekretær Kim Hartzner indledte sin årsberetning med at give ordet til den 
armenske ambassadør Hrachya Aghajanayan, som sagde: 
 
”Jeg er meget glad for at være her sammen med jer. Jeres støtte har gjort en forskel 
for mit land siden 1992, og jeg vil gerne trække nogle paralleller. 
For 100 år siden gjorde mange danskere en stor forskel i det vestlige Armenien. Vi i 
Armenien kender Danmark gennem Karen Jeppe og Marie Jacobsen. Jeg besøgte i 
går, lørdag, den lille by, Gylling, hvor Karen Jeppe blev født, og lige nu er vi et sted 
mellem Roskilde og Køge for at udtrykke vores taknemlighed for det store arbejde, I 
har udført i vores land. 
Det, Mission Øst er vidne til i Armenien, er vi ikke altid selv klar over. Noget af det, vi 
ser, er værre, end vi kan forestille os. Vi har stadig vanskeligheder i vores land, og 
jeg forstår nu mere om dem. 
Hjælpeindsatsen fra Danmark har altid været afgørende for forholdet mellem vores to 
lande. I vores lille bjergrige nation sætter vi stor pris på det. Tak for den støtte, I også 
giver til resten af verden. Lad det altid være en del af det, I gør. Vi håber, at 
Armenien også kan give hjælp til den tredje verden en dag. 
Jeg var glad for at være med til gudstjenesten i dag. Det var helt anderledes og 
fantastisk. Under indtryk af korsangen tidligere, må jeg sige, at det er en ”happy day”. 
Vi er i København nu og har fået en ambassade der. Vi skal til at sætte flere 
initiativer og arrangementer i gang. Vi håber fremover at kunne være fælles om flere 
ting og kunne invitere jer allesammen til Armenien.” 
 
Generalsekretær Kim Hartzner fortsatte herefter med årsberetningen. Journalist 
Maria Callesen fortalte om resultaterne i Armenien det sidste år. 
 
Bestyrelsesmedlem René Hartzner gjorde herefter kort opmærksom på rejsen til 
Armenien i september 2012, hvor der stadig var ledige pladser. 
 
Spørgsmål fra salen om Armenien: 
Anne Marie Hvidt: ”Hvad skete der med sygehuset?” 
Kim Hartzner: ”Det lever i bedste velgående. Det behandler soldater og mange 
andre, og udstyret bliver stadig brugt. Bygningerne er desværre i forfald. Men 
udstyret, vi leverede, er der, det er intakt, og det fungerer.” 
 
Derefter blev medarbejderne og bestyrelsen præsenteret, og generalsekretær Kim 
Hartzner fortsatte med at fortælle om situationen i Afghanistan efterfulgt af en 
gennemgang af indsatsen i Tadsjikistan ved policy and liaison officer Filip Buff 
Pedersen. 
 
Efter pausen blev der vist en film om Nordkorea og generalsekretær Kim Hartzner 
gennemgik situationen. Ambassadør Mikael Jarnvig fortalte herefter om sine 



  Mission Øst årsmøde 29. april 2012 
                            Karlslunde Strandkirke 

 2 

oplevelser i landet. Han fortalte om det store behov, der er for mad på hospitalerne 
og i institutionerne, og om hvor underernærede børnene er. Mikael Jarnvig 
appellerede desuden til, at det internationale samfund sender hjælp til børnene, og at 
Mission Østs støtter fortsat husker dette vigtige arbejde. 
 
Årsberetningen fortsatte derefter med en redegørelse for arbejdet i Bulgarien, og  
bygningsingeniør Leif Martin Jensen, som var tilstede i salen blev fremhævet som 
frivillig bygningskonsulent i arbejdet. 
Afslutningsvist blev arbejdet i Rumænien gennemgået. 
 
Årsregnskab og fremtidsudsigter 
Generalsekretær Kim Hartzner gennemgik derefter Mission Østs årsregnskab, hvor 
der var en øget omsætning i 2011. En hovedpointe var, at egenkapitalen fremover 
skal forøges. 
Derefter blev Mission Østs fremtidsudsigter ridset op. 
 
Efterfølgende blev årsberetningen, årsregnskabet og fremtidsudsigterne 
ensstemmigt godkendt. 
 
Spørgsmål fra salen 
Gudrun Larsen: Kan vi samle ind til Nordkorea i dag? 
Kim Hartzner: Ja, det kan vi. 
 
Lena Lumholtz: Kommer maden til Nordkorea fra Nordkorea? 
Kim Hartzner: Majs og ris er købt i Kina og er af god kvalitet. TopNutri er købt i 
Danmark. Næste gange sender vi sandsynligvis udelukkende TopNutri til 20.000 
børn. Det indeholder proteiner, vitaminer og mineraler og kan blandes op med mad, 
fx majs, ris eller suppe. Tilskuddet er ikke for voksne, så sandsynligheden for, at det 
når modtagerne, er stor. 
 
Ole Hjort Rasmussen: Hvorfor kan Mission Øst komme ind i Nordkorea og andre 
organisationer ikke? 
Kim Hartzner: Jeg kan næsten ikke svare på det. Vi har en god kontakt til 
ambassadøren i Stockholm. Det er det, jeg kan sige med sikkerhed.  
René Hartzner: De eneste skandinaviske organisationer med fødevarehjælp til 
Nordkorea er de kristne. 
 
 
Lise Holm: Er træplantning med, når I forebygger katastrofer? 
Kim Hartzner: Ja, det er det i høj grad og særligt i Nepal, som er en af jordens mest 
isolerede egne. Mange har ikke rent vand og bor afsides. Mission Øst sørger for 
kunstvanding, bedre afgrøder men også for at afbøde katastrofer. Vi hjælper dem 
med at beplante skråningerne, så de ikke mister den smule, de har. 
 
Signe Jørgensen: Modarbejder I kvinders omskæring i Afghanistan? 
Kim Hartzner: Mig bekendt er det ikke et problem i Afghanistan, men det er meget 
ømtåleligt at tale om kvinders rettigheder i Afghanistan. Vi ansætter kvinderne og gør 
på den måde en praktisk indsats for dem. 
En medarbejder ved navn Fatima fortalte, at for et par år siden løb landsbykvinderne 
skrigende væk, fordi afghanske kvinder ansat af udenlandske organisationer nok var 
besat af urene ånder fra de fremmede. I dag er selvsamme kvinder med i 
kvindegrupper og lærer om hønsehold, biavl og lignende indkomstskabende 
aktiviteter. Der sker en revolution ved at styrke kvindernes rettigheder. 
 
Nina Petersen: Har I kontakt til kristne i Nordkorea? Og kontakt med Åbne Døre? 
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Kim Hartzner: Vi vil gerne være der fysisk med nødhjælp. Det er ligesom i 
Afghanistan, hvor man ikke kan have en agenda om at missionere. Men det er 
kristent at hjælpe folk i nød, og vi kan bede for dem, men vi missionerer ikke. 
  
Peter Ankerfeldt: Jeg blev rørt af Mikael Jarnvigs indlæg. Hvordan er mulighederne 
for at sikre, at hjælpen når helt frem? 
Kim Hartzner: Mikael Jarnvig var med i den første fødevareuddeling, men under 
anden uddeling var nordkoreanerne i stigende grad samarbejdsvillige. Vores 
medarbejder Kendrah Jespersen var meget nidkær og kontrollerede uddelingen 
grundigt. Hun kunne konstatere, at der manglede 16 bokse. Nordkoreanerne 
indrømmede, at de forsvandt på grænsen. Det var fantastisk, at langt det meste 
nåede frem. Vi har lavet stikprøvekontroller, som har overbevist os. Vi fotograferede 
lagerkort og lagre og besøgte med kun 24 timers varsel og en gang med få timers 
varsel og fandt, at alt var som aftalt. Vi spurgte også ind til medarbejdernes 
forståelse af ernæringsproduktet TopNutri og hvordan det skulle bruges og kunne 
dermed tjekke, om de havde læst og forstået det medfølgende materiale. Derudover  
krydstjekkede vi med FN’s uddelinger. 
 
Tove Specht: Kom I i personlig kontakt med folk i Nordkorea? 
Kim Hartzner: Det skete på tolkenes præmisser. Vi blev fulgt af en utrolig sød 
partisekretær, men kommunikerede gennem tolken. Jeg havde en speciel oplevelse 
med tolken i lufthavnen, hvor jeg havde glemt en slip til mobiltelefonen og glemt at 
udfylde et skema. Han havde det rigtig svært, fordi han var nødt til at ændre mit 
visum. I lufthavnen fik han bekræftet, at der var plads på flyet og fik mobiltelefonen. 
Han sagde efterfølgende til Kendrah Jespersen, at vi virkelig fik ”bondet” i lufthavnen. 
 
Birte Hansen: Hvad blev der af de rumænske børnehjemsbørn, som blev behandlet 
så dårligt? 
René Hartzner: Det har vi ikke noget med at gøre. 
 
Bestyrelsesvalg 
Herefter præsenterede bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm bestyrelsen og den 
nye kandidat Benedikte Grenov. 
Bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm forklarede, at bestyrelsens arbejde har 
været præget af Mission Østs dygtige medarbejdere, så der ikke er brug for hjælp i 
den daglige drift. Bestyrelsen sikrer sig, at der er styr på tingene og følger meget 
nøje med i fremtidsstrategierne, og om de ser fornuftige ud. Bestyrelsen har meget 
fokus på at forbedre økonomien og styrke egenkapitalen, så der er mere polstring, 
hvis noget skulle gå galt.  
 
Derefter var der valg til bestyrelsen. Joachim Nisgaard og René Hartzner var på 
valg og førstnævnte genopstillede ikke. Den nye kandidat, Benedikte Grenov bor i 
Nordsjælland og har store børn. Ifølge Benedikte Grenov er der derfor blevet tid til 
andre ting, og hun ønsker at bruge tid på Mission Østs nødhjælpsarbejde. Derudover 
er hun formand for en bestyrelse i en lille støtteorganisation, der arbejder i Kina. 
Hun er kemiingeniør og har arbejdet i 20 år med udvikling af mælkesyrebakterier og 
medicinsk udstyr. Siden januar har Benedikte Grenov arbejdet på Københavns 
Universitet med underernæring af børn. 
 
Benedikte Grenov og René Hartzner blev enstemmigt henholdsvis valgt og 
genvalgt. 
 
Derefter var der tak, blomster og klapsalve til revisor Pia Jensen, der ønsker at 
stoppe efter 20 års arbejde. Reg. revisor Christian Danielsen blev indstillet som ny 
revisor, hvilket blev vedtaget. 
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Afslutningsvist mindede bestyrelsesmedlem René Hartzner igen om rejsen til 
Armenien i efteråret og en ny rejse til Nepal i foråret 2013. Der blev desuden gjort 
opmærksom på muligheden for at give penge til arbejdet i Nordkorea ved udgangen. 
 
Bestyrelsesformand Carsten Wredstrøm afsluttede årsmødet ved at sige følgende: 
”Man kan ikke være andet end imponeret over arbejdet i Mission Øst. Jeg er stolt 
over at være med i en hjælpeorganisation, som gør så stort et stykke arbejde i 
København, Bruxelles og i landene. Det er fantastisk at se, hvad det er blevet til efter 
20 år. Entusiasmen i hverdagen gør en stor forskel. Tak til Kim og de øvrige 
medarbejdere.” 
 
Hefter blev ”Du som har tændt millioner af stjerner” sunget, og generalsekretær Kim 
Hartzner takkede af. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


