
1 

 

Referat 

Mission Øst Årsmøde 
Afholdt i Midtfyns Fritidscenter i Ringe 

Den 7. maj 2011 kl. 11:30 

 
 

 

Årsmødet blev indledt med en velkomst ved Mission Øst´s ambassadør 

meteorolog Mikael Jarnvig. 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog stifter René Hartzner, der blev valgt med applaus.  

 

Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Filip Buff Pedersen, der blev valgt med applaus. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Under punktet godkendelse af dagsorden blev det konstateret at årsmødet 

var rettidig indkaldt jf. vedtægterne for Mission Øst. 

 

Herefter blev dagsordenen godkendt.  

 

Årsberetning 

Årsberetningen blev afgivet af Mission Østs Generalsekretær Kim 

Hartzner. Årsberetningen vekslede mellem kontekstbeskrivelser, 

personlige beretninger og præsentation af de opnåede resultater. 

 

Enkelte landeberetninger blev leveret af forskellige medarbejdere, der 

havde besøgt de pågældende lande i det forgangne år. For en detaljeret 

oversigt over årets aktiviteter blev der henvist til Mission Østs årsrapport.   

 

Afghanistan  

v/Kim Hartzner; netop hjemvendt fra Afghanistan sammen med René 

Hartzner og et tidl. medlem af det tyske parlament, der i forbindelse med 

de tyske donorer fungerer som Mission Østs ambassadør.  
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Kim Hartzner fortalte:  

Når man hører om Afghanistan i Danmark, hører vi kun om bomber, terror 

trusler, krig og død. Når vi er i Afghanistan, er det et helt andet billede, vi 

ser, og det er det billede, jeg vil tegne lidt af her. Alle de mennesker, vi 

møder, er søde og rare mennesker. Vi oplever en enorm gæstfrihed og ser, 

at afghanerne er hårdtarbejdende mennesker. Vi bliver ikke mødt med 

fjendtlighed men af afghanere, der har tillid til os og vores arbejde, fordi 

de har kendskab til, hvad vi har udrettet, og derfor nyder vi respekt.   

 

Livet i Afghanistan er stadig barskt. I det område, vi arbejder i, dør hvert 4. 

barn, inden det er fyldt 5 år. Den primære årsag hertil er adgang til rent 

vand og latriner samt viden om basal hygiejne. Dette er et af Mission Østs 

fokusområder. 

 

En hel central ting i den måde, vi arbejder på, er, at afghanerne hjælper sig 

selv. Landsbyerne, der drager fordel af aktiviteterne, er selv aktive i hele 

processen, inkluderet planlægning og udførsel af projekterne samt 

efterfølgende vedligeholdelse og videreføring. 

 

Vores landechef Jacques Dailloux, der er med os her i dag, og som I har 

mulighed for at høre fortælle mere om Afghanistan på et af de 

efterfølgende seminarer, er chef for 170 mennesker. 

 

I løbet af 2010 er der blevet etableret 15 vandsystemer og yderligere 30 er 

under opførsel. 10.500 personer er blevet undervist i god hygiejne, 

hvorigennem bl.a. antallet af vandbårne sygdomme er reduceret drastisk.  

 

Mission Øst lavede en undersøgelse, før vi påbegyndte vores arbejde i 

2009 og en for samme periode i 2010. De indsamlede data er sammenlagte 

for fire vandbårne sygdomme. (akut vandholdig diaré, akut blodig diaré, 

orme og tyfus) og viser reduktion i den samlede forekomst af de fire 

sygdomme på 40% i Shagan (Warduj) en reduktion på 42% i Khosh Pak 

Poyan (Ishkashim) 80% reduktion  i Futur (Wakhan) og 86% reduktion i 

Worgund (Wakhan). Sygdomsfrekvensen falder drastisk der, hvor Mission 

Øst er aktiv med vand- og sanitetsprojekter.  
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Endvidere har vi hjulpet 5280 bondefamilier til forøget indtægt baseret på 

en hjælp til selvhjælps tilgang. I det efterfølgende seminar kan I høre mere 

om, hvordan vi har gjort det helt konkret gennem biavl, hønsehold, hjælp 

til marginaliserede kvinder, erhvervs- og indtægtsskabende aktiviteter.  

 

Mission Øst arbejder i svært fremkommelige områder i det nordøstlige 

Afghanistan. Helt derude, hvor myndighederne ikke når ud.  

 

Armenien  

v/Mikael Jarnvig, meteorolog og Mission Østs ambassadør. 

 

I præsentationen af Armenien blev følgende nøgletal trukket frem:  

 1450 børn undersøgt og behandlet på Centre for Udvikling og 

Genoptræning af Børn  

 1902 børn hjulpet i 23 børneklubber.  

 Flere end 1000 børn med handicap undervist. 

 

Endvidere berettede Mikael Jarnvig fra sit besøg i Armenien for fire år 

siden: 

Det var lige efter jeg havde købt hus, et gammelt hus fra 1930, der ikke så 

ud til at havde set en håndværker siden. Jeg havde mod på at skulle til at 

sætte det hele i stand og værktøjet skreg på at blive brugt. Når folk ser mit 

hus i dag siger de: ”nej hvor er det et dejligt hus og hvor bor I dejligt” - og 

jeg tænker ja tak skal i have, men i skulle have set det før, og I skulle have 

set alt det arbejde, tid og kræfter jeg har lagt i det. 

 

Lidt det samme indtryk fik jeg da jeg besøgte Mission Østs arbejde i 

Armenien: 

 

Da jeg kom til Armenien lignede det også noget, der havde været fint, men 

som ikke var det mere. Mandag morgen, når jeg åbnede vinduet på mit 

værelse og kiggede ud, var den første tanke, der poppede op i mine tanker: 

Sluttede krigen i fredags? Det ligner jo ruiner. Det hele her er godt nok 

fattigt, men så kom der en stor sort Mercedes i millionklassen med tonede 

ruder, der stryger forbi, og så kunne man se, at de ikke var lige fattige alle 

sammen. 
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En af de ting, jeg så, var, at det kan lade sig gøre at restaurere og 

genopbygge. Et af de første steder, vi besøgte, var en skole, hvor Mission 

Øst var i gang. Den så faldefærdig ud, og når vi gik ind, tænkte jeg, at her 

burde der være et skilt med ”hjelm påbudt” og kun adgang for 

renoveringsmedarbejdere. Men dette var en skole i brug. Der var 

gulvbrædder, der manglede. De var sikkert brugt til at fyre op i de kolde og 

fugtige lokaler. Radiatoren var gennemtæret af rust og oppe i loftet kunne 

man se himlen gennem huller i taget. Rundt omkring stod der olietønder 

og bøtter på gulvet til opsamling af vand. Der var koldere indenfor end 

udenfor. Alt var fugtigt, klamt og ildelugtende. 

 

Men så blev der åbnet en dør til et klasseværelse, hvor Mission Øst havde 

været i gang og forskellen var enorm. En dejlig varme og lys kom ud fra 

klasseværelset, hvor ca. 15-20 børn fik undervisning. Der var malet, og 

vinduerne var skiftet, så det ikke blæste ind. Der på tærsklen blev det 

meget tydeligt, at Mission Øst virkelig gør en forskel. 

 

Det var helt fantastisk at se og på den måde fik jeg bevis for, at det kan 

lade sig gøre at ændre ting. 

 

Vi besøgte familier, der boede i huse, som man i Danmark knap nok kan få 

lov at holde høns i, men her boede der familier hele året rundt og vinteren 

er meget kold i Armenien. Husene var lavet af de materialer, der var for 

hånden affaldstræ, bliktag og jord. Det mindede mere om hytter, skure 

eller huler. Disse familier hjælper Mission Øst, og man kan virkelig se, 

hvordan indsatsen virker og forvandler liv. 

 

Mission Østs arbejde i Armenien er ledet af Raffi Doudaklian 

 

Nepal  

v/ Filip Buff Pedersen, der er Liaison & Policy Officer i Mission Øst Filip 

henviste som tidligere nævnt til årsrapporten, hvori det er muligt at finde 

en mere komplet beskrivelse af Mission Østs arbejde i 2010. 

 

Filip Buff Pedersen fortalte:  
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Først vil jeg blot fremhæve noget af det, der har været muligt ved hjælp af 

jeres støtte: 5000 personer har fået rent drikkevand i umiddelbar nærhed af 

deres husstand. Dette har en enorm betydning både sundhedsmæssigt og 

tidsbesparende. Som en følge af Mission Østs indsats er der blevet 

dokumenteret 75 % reduktion i sygdomme relateret til vand, sanitet og 

forbedret hygiejnepraksis. 

 

Endvidere er der etableret kunstvandingssystemer til 2300 bønder og deres 

familier. Dette øger afkastet fra afgrøderne betydeligt og således 

familiernes sundhed og indtægt. 

 

Et andet fokusområde i Mission Øst er katastrofeberedskab og 

forebyggelse. Baggrunden for dette er, at man ved at etablere beredskab og 

forebyggelsestiltag kan om ikke stoppe katastroferne så begrænse deres 

ødelæggelser. Denne hjælp er langt bedre brug af pengene, end hvis man 

skal til at genopbygge de materielle skader efterfølgende, for ikke at tale 

om tabte menneskeliv. I 2010 er 82.000 mennesker blevet undervist i 

katastrofeforebyggelse og beredskab. Dette foregår med deltagelse fra 

landsbyerne for at inkludere deres viden og sikre engagement.  

 

I Nepal som alle andre steder rækker Mission Øst ud til de mest 

marginaliserede geografisk, politisk og socialt. Vores arbejde i Nepal 

foregår i to forskellige geografiske områder. Vi arbejder såvel helt oppe i 

bjergene i Karnali zonen som med de fattigste nede i lavlandet 

kaldet ”Terai”. En del af folkene, vi arbejder med i lavlandet, er migreret 

fra bjergområderne, eller rettere smidt ud, fordi der ikke kan dyrkes nok 

mad til dem i området. Tvunget af omstændighederne er de flyttet ned og 

bor nu ulovligt i små landsbysamfund i statsskovene, og de betragtes som 

de laveste af de lave i samfundet. Disse mennesker hjælper vi gennem 

forskellige indkomstskabende aktiviteter og uddannelse på forskellige 

niveauer. Eksempelvis er der en del familier, der har fået vandbøfler, der 

bruges til at dyrke jorden, deres mælk drikkes og deres afføring anvendes 

til gødning.  
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Dette arbejde er samtidig med til, at familier bedre kan tage vare på sig 

selv og deres børn. Der, hvor familierne er brudt sammen, hjælper Mission 

Øst også gennem uddannelse, husly og hjem for 38 børn. 

 

Vores arbejde i Nepal er ledet af Christophe Belperron, der også arbejder 

med katastrofeberedskab og forebyggelse i hele organisationen. Han har 

tidligere været i Tadsjikistan, som vi nu skal høre om.  

 

Tadsjikistan  

v/Kim Hartzner:  

Barbara James er landeleder for Mission Øst i Tadsjikistan. Der er stort set 

ingen mennesker, der ved, hvor Tadsjikistan ligger, og det er ikke et land, 

der modtager meget hjælp og støtte fra Danmark og det internationale 

samfund. Der bor 7 millioner mennesker og de kan jo ikke gøre for, at de 

er født i dette glemte land, så dem hjælper Mission Øst.  

 

For 2010 vil jeg fremhæve følgende nøgletal: Under polioudbruddet i 2010 

har Mission Øst været med til at få 58.000 børn vaccineret mod polio. Vi 

har sørget for hjælp til 700 børn med handicap. De er blevet tilset af en 

læge, fået stillet diagnose, fået behandling og efterfølgende opfølgning. 

Mission Øst har i samarbejde med lokalbefolkningen etableret rent vand til 

21 landsbyer. 

 

Jeg har selv været derude i oktober for at se arbejdet og hjælpe med 

etablering af økonomisk støtte til vores indsats. Jeg landede kl. 3.30 i 

Dushanbe lufthavn om morgenen i lufthavnen, hvor Barbara stod og 

ventede på mig for at køre mig til mit værelse. Så da hun landede i 

lufthavnen ude i Kastrup, tog jeg også ud og hentede hende, jeg synes ikke 

bare jeg kunne bede hende om at tage S-toget til Hillerød. 

 

Som mange af jer ved, oplevede vi i 2010 et mudderskred i et af vores 

projektområder. Mudderskreddet ødelagde dele af det arbejde, vi har 

udført for op mod 20.000 mennesker. Men takket være vores strategi med 

at tage højde og planlægge for mulige katastrofer, blev konsekvenserne 

ikke så ødelæggende, som de kunne have været. 
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Det kunne have været værre, men pga. en beskyttelsesvæg, der var blevet 

rejst for at dæmme op for mudderskred, gik skolen og mange af 

bygningerne i byen fri. Skolen fungerede også som samlingssted for 

beboerne, der var blevet trænet i evakueringsplaner, og det virkede i 

praksis. Så selvom meget gik tabt i området, blev katastrofen begrænset. 

Dette er med til at forebygge og begrænse katastrofernes konsekvenser og 

er én af Mission Østs kernekompetencer. Vi sørger for husly, hvis uheldet 

er ude, og opførsel af huse, der er mere modstandsdygtige overfor 

jordskælv og beskyttelse mod mudderskred.  

 

Efter mudderskreddet sendte vi bulldozere ud for at rydde vejene og 

begynde at udbedre skaderne. Efterfølgende lykkedes det os ved jeres 

hjælp at færdiggøre arbejdet. 

 

Christophe Belperron er Mission Østs specialist i Disaster Risk Reduction, 

det at forebygge og reducere konsekvenserne ved katastrofer. 

 

Dette er en lille pige og hendes mor, der nu har fået rent vand, som en del 

af genopbygningen efter mudderskredet.  

 

I Tadsjikistan er vi på baggrund af vores ekspertise og gode erfaringer i 

Armenien begyndt at sikre rettigheder for børn med handicap og hjælpe 

dem på forskellig vis. I Tadsjikistan er arbejdet i sin spæde start, men vi 

begynder langsomt at gøre noget med problemerne. Men situationen i 

landet er langt efter Armenien, hvor bl.a. lovgivningen er blevet ændret 

som et resultat af vores indsats. 

 

Et arbejde, jeg synes er helt fantastisk, er vores indsats for kvinder. Vi 

arbejder i lande, hvor kvinder er undertrykte og marginaliserede. Her 

hjælper vi kvinder til uddannelse, erhverv og indtægt. En kvinde, der har 

fået hjælp igennem et af vores projekter, er blevet en del af en 

kvindesammenslutning med omkring 50 kvinder, der har etableret en 

social beskyttelsesfond for de kvinder, der er længst nede på rangstigen. 

Fondens hensigt er at gøre kvinderne i stand til at skabe sin egen indtægt. 

Denne kvinde har startet sin egen virksomhed og har nu 3 ansatte. En del 

af overskuddet går til den omtalte fond, der sikrer social beskyttelse for 
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andre marginaliserede. Således har denne kvinde sørget for egen indtægt 

samt job til tre andre og gennem fonden hjælp til bl.a. kvinder med 

handicap. 

 

Efter denne beretning blev der vist to film fra Afghanistan og Nepal samt 

transmitteret live fra Armenien og Tadsjikistan.    

 

Film, videolink og telefon.  

Først blev der vist en film fra Afghanistan og en fra Nepal. Disse film gav 

et konkret indblik i den virkelighed, Mission Øst arbejder i. Herefter blev 

der lavet et live telefoninterview med en af de frivillige i Mission Østs 

projekt for handicappedes rettigheder i Tadsjikistan, der fortalte om, hvad 

hjælpen og støtten havde betydet for hende og hvordan hendes situation 

havde ændret sig fra at være en der bare modtog hjælp til, at hun også 

hjalp andre med deres problemer og udfordringer. Ligeledes var der et 

interview med en armenier, der tidligere havde modtaget hjælp gennem 

Mission Østs rettighedsprogram for og med mennesker med handicap. Han 

er nu blevet uddannet jurist og fungerer som advokat og kæmper ihærdigt 

for mennesker med handicaps rettigheder. 

 

Spørgsmål: 

Under indlægget var der mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Gertrud Sørensen: Hvilket handicap har du? 

- Jeg er spastisk lammet og har været det siden min fødsel.  

 

Birthe Jakobsen, Aalborg: Hvilket arbejde har du i dag?  

- Jeg er uafhængig jurist og arbejder for en advokat.  

 

Jens Jørgen Hansen: Vil du hilse ham fra mig. Jeg mødtes med ham, da jeg 

var dernede på læserrejse, som Mission Øst havde lavet i samarbejde med 

Kristeligt dagblad og Unitas. 

 

Andre lande 
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I 2010 har vi påbegyndt arbejde i Swat dalen i Pakistan, der er det område, 

der blev hårdest ramt under oversvømmelserne, og som formidlet af 

nyhedsmedierne oplever mange udfordringer. 

I 2010 har vi også støttet ofrene for jordskælvet i Haiti. Dette gjorde vi 

gennem vores internationale alliance Integral, der kunne respondere 

hurtigere end mange andre organisationer. 

 

Afslutningsvis blev årsrapporten blev godkendt. 

 

Årsregnskab 

Årsregnskabet blev fremlagt af Kim Hartzner. 

 

Mission Østs indtægter fra private er i 2010 steget med 17 -18 % Dette 

skyldes jeres giverglæde og Jesper Holst, Tania Rusbjerg og team, der har 

formået at formidle arbejdet. En stor tak skal lyde til jer alle.  

 

Mission Øst har ligeledes klaret at øge indtægterne fra offentlige og 

institutionelle donorer. Dette skyldes den enorme indsats udført af 

Operativ Chef Floris Faber og hans team. 

 

Efter gennemgangen af regnskabet var der mulighed for spørgsmål. Der 

var dog ingen spørgsmål 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

Fremtidsudsigter:  

Mission Øst er i vækst og for at møde fremtidige udfordringer vil vi i 2011  

øge samarbejdet med vores ligesindede organisationer, vores internationale  

familie, der er organiseret i EU-Cord og Integral Alliance, hvorigennem vi  

kan respondere hurtigere og bedre på katastrofer som vi f.eks gjorde i 

Haiti i 2010. 

 

Mission Øst har i løbet af 2010 gennemgået en strategiproces hvor vi har 

valgt at fokusere vores arbejde yderligere. Vores ene tematiske fokus er 

projekter, der fremmer marginaliseredes levevilkår. Dette gøres på hele 

kontinuummet fra nødhjælp til langsigtet udviklingshjælp. I forbindelse 
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med levevilkårsprojekterne (”livelihoods”), arbejder vi med en integreret 

tilgang med infrastruktur (veje, vand- og sanitetsinstallationer) 

undervisning i hygiejne, forbedret produktion af afgrøder og 

indkomstsskabende aktiviteter. Vores geografiske fokus er på 

landområderne, hvor største delen af verdens fattige bor. 

Som det andet fokusområde arbejder vi for at fremme mennesker med 

handicaps rettigheder.  

I vore projekter inkorporerer vi et kønsperspektiv for at sikre den bedste 

udvikling for hele samfundet, og desuden katastroferisikostyring, som vi 

har beskrevet tidligere.  

 

Endvidere har vi påbegyndt arbejdet med at respondere på 

fødevaresituationen i Nordkorea. Her vil Mission Øst om nogle uger dele 

50 ton ris samt to tons kosttilskud ud. Kosttilskudet er det verdenskendte 

danske produkt Top Nutri. På længere sigt er vi ved at undersøge 

muligheden for at anvende vores kompetencer i samarbejde med en partner 

i Burma/Myanmar. 

 

Alt dette vil vi gøre i tæt dialog med vores bagland, vores i alt 10.000 

støtter, for at forblive jeres foretrukne nød- og udviklingsorganisation, og 

for at tiltrække flere ligesindede. 

 

Spørgsmål: 

Margit Sørensen: Hvad betyder Mission Østs kristne baggrund, når man 

hører så meget om religiøs konflikt? 

 

Mission Øst yder humanitær hjælp, der er neutral, upartisk og uafhængig. 

Vi skelner ikke mellem religiøse og politiske overbevisninger, men 

hjælper alle mennesker med behov, og således udtrykkes vores værdier i 

handling. Man kan sige, at det er næstekærlighed til alle uanset deres 

baggrund. 

 

Valg af bestyrelse: 

Da der ikke var opstillet flere kandidater, end der var ledige pladser, blev 

bestyrelsen præsenteret og efterfølgende godkendt.  
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I 2010 har Carsten Wredstrøm været formand. Han er villig til at modtage 

genvalg for en periode på to år. Ligeledes er Karsten Bach på valg i år.  

Yderligere består bestyrelsen af Joachim Nisgaard og jeg, René Hartzner. 

Begge er valgt for endnu et år.   

 

I 2010 har Kåre Pihlmann siddet i bestyrelsen, men har ønsket at træde ud 

af bestyrelsesarbejdet. Vi er glade og taknemmelige for den indsats, han 

har lagt i bestyrelsesarbejdet. 

 

Normalt ville suppleanten, Eline Holmegaard, have trådt ind i stedet for, 

men hun ønsker ikke at genopstille. Således er der en ledig plads i 

bestyrelsen. Hertil har en enig bestyrelse peget på Brian Nielsen. Da der 

ikke er andre kandidater, opfordres generalforsamlingen til at godkende 

bestyrelsen.  

 

Brian Nielsen er 38 år, uddannet kemi ingeniør og selvstændig.  

 

Bestyrelsen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

For at sikre kontinuitet i arbejdet foreslog bestyrelsen, at denne fik 

mulighed for at involvere en suppleant for et år. Dette blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

Valg af revisor  

Bestyrelsen indstillede til genvalg af reg. Revisor Pia M Jensen PJ 

Revision ApS Åsevejen 30, 4330 Hvalsø.  

 

Pia Jensen blev genvalgt.  

 

Eventuelt 

Hanne Brun fra Rødovre: 

Jeg vil gerne udtrykke min store beundring for Mission Øst og det store  

arbejde, I gør. Jeg synes, det er flot, at I har fået sådan en stor organisation  

op og stå på så kort tid. Tak for jeres arbejde.  

 

Knud Holm, Næstved:  



12 

 

Jeg vil gerne anmode bestyrelsen om at overveje muligheden for at  

etablere en ambassadørordning, så folk ude i landet kunne høre mere  

om jeres arbejde. 

 

René Hartzner:  

Det er en god idé - grib fat i vores kommunikationschef Jesper Holst og få  

en snak med ham.  

 

Birthe Jakobsen, Aalborg 

Jeg blev meget forbløffet over, så langt I når ud og det brede fokus. Er det  

ved at være for verdensomspændende? Jeg kan være nervøs for, at det sker  

på bekostning af dem, I startede med at støtte. 

 

Kim Hartzner: Ja, det er selvfølgelig en bekymring man kan have, men lad  

mig her fortælle, hvorfor jeg ikke er nervøs. Som vi hørte før, går Mission  

Østs hjælp primært til kun fire lande.  

 

Tematisk er Nordkorea en tilbagevenden til vores rødder, hvor vi  

responderer på kriser, og det har været en del af vores seneste strategi at  

genoplive disse kompetencer. Med Nordkorea er vi så oppe på 5  

hovedfokuslande, hvilket er meget fokuseret i sammenligning med andre  

lignende organisationer. Rent faktisk har vi planer om i den nærmeste  

årrække at udvide med yderligere to lande.  

 

Anni Jensen, Grindsted: 

Når I nu hjælper så mange dejlige mennesker, hvem deler så Guds ord med  

Dem, for det skal jo til for at de kommer til tro?  

Kim Hartzner: Mission Øst arbejder på humanitære principper, men vi har  

en søsterorganisation, Aktiv Mission, der fokuserer på kirkeudvikling og  

opmuntrer til discipelskab. Jeg vil opfordre jer, der brænder for dette, til at  

støtte Aktiv Mission. Vi har valgt at holde de to ting adskilt,  

således at vi omsætter vores kristne værdier som næstekærlighed til 

handling, og handlingerne udføres på humanitære principper.  

 

Afslutningsvist var der mulighed for at støtte Mission Østs indsats i  

Nordkorea. 
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Afslutning: 

René Hartzner: Tak for god ro og orden.  

Mikael Jarnvig: Tak til alle, der mødte op, og til alle, der bidrog og  

til dirigenten for god mødeledelse. Tak til alle, der har været med til at 

stable dette på benene. 

Søren Holst: Jeg vil også sige tak til vores sponsorer. Uden dem havde det  

ikke været muligt at stable dette arrangement på benene.  

 

 

 

 


