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Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv.

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
 gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certifi ceret af People in Aid.
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Vinterhjælp til 
de fordrevne 
I februar fandt en stor 
nødhjælpsuddeling 
sted til over 23.000 
frysende og udsatte 
fordrevne i Nordirak.

En ildsjæl 
fortæller 
Han er vokset op i det 
borgerkrigshærgede 
Libanon, og nu hjælper 
han børn med handicap. 
Mød Mission Østs lande-
chef i Armenien, Raffi 
Doudaklian.

Nødhjælp til armenienerne 
I år er det hundredåret for det armenske folkedrab, 
men det armenske folks lidelser stoppede ikke der. 
Læs her om, hvad der siden skete, og hvilken rolle 
Mission Øst har spillet i armeniernes historie.

På gaden for 
deres sag 
Unge armeniere med handi -
cap finder sig ikke i at blive holdt 
fast som ofre. 
I efteråret gik de 
på gaden med 
et budskab.
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Forbrydelser mod menneskeheden
Over hele verden mindes man i år 
de omkring 1,5 millioner armenie-
re, der i perioden 1915-1918 mi-
stede livet i en systematisk ydryd-
delseskampagne i det osmanniske 
rige. Det internationale samfund 
var dengang tøvende med at gribe 
ind, men i stedet var der ildsjæle 
som de danske missionærer Karen 
Jeppe og Maria Jacobsen, der 
drog til Armenien for at hjælpe de 
mange ofre for folkemordet. 

NUTIDENS FOLKEMORD
Systematisk drab på uskyldige civile 
mænd, kvinder og børn hører langt 
fra kun fortiden til. Det vi ser i Irak i 
dag – hundrede år efter – er at be-
tegne som et folkemord. Religiøse 
mindretal som yezidier, kristne og 
shia-muslimer bliver systematisk 
fordrevet og dræbt af Islamisk Stat 
alene på grund af deres religion og 
etniske tilhørsforhold. 2,5 millioner 
mennesker er lige nu på flugt i Irak. 

DET VIGTIGE VALG 
Jeg har selv besøgt nogle af de 
mange fordrevne, og det gør ondt 
i sjælen at høre deres uhyrlige 
historier. Forældre har set deres 
børn blive bortført, og børn har set 
deres forældre blive dræbt. I denne 
situation må vi alle sammen træffe 
et valg: Ønsker vi at lade stå til eller 
ønsker vi at hjælpe? 

DANSKE HJÆLPEARBEJDERE 
I 1915 traf de danske missionærer 
Karen Jeppe og Maria Jacobsen 
deres valg: De viede deres liv til 
det armenske folk og måtte, som 
vidner til uhyrlighederne, selv bære 
på ubærlige traumer. Men vi kan 
ikke alle sammen være en Karen 
Jeppe eller en Maria Jacobsen.

GÅPÅMOD TRODS TRAUMER 
Vi kan i stedet bidrage til, at folk 
som Mission Østs dedikerede team 
af lokale irakiske medarbejdere kan 

udføre det vigtige arbejde, som hjæl-
pen udgør. Mange af dem har selv 
måttet flygte. Deres landsbyer og 
livsgrundlag er jævnet med jorden, 
og de kæmper med traumatiske 
minder. Alligevel deler de nødhjælp 
ud med en styrke og et gåpåmod, 
som jeg bliver ganske ydmyg af at 
bevidne. 
 Tak for din støtte!

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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De øjenvidneberetninger, Mission 
Øst har indsamlet i det nordlige 
Irak, vidner om, at Islamisk Stat 

har forsøgt at udslette minoriteter 
som yezidier. Der er derfor, ifølge 

FN,  tale om et folkemord. 

I år er det hundredåret for det 
armenske folkemord. Mens vi mindes 
de mange mennesker, der blev dræbt 
dengang, må vi ikke glemme det 
folkemord, der foregår i Irak lige nu.



I R A K

”Kvinder og børn gik barfodet rundt”

Kendrah Jespersen, koordinator for den samlede operation
”Det var vidunderligt at se uddelingen af vintertøj faktisk ske – efter ugers 
intens forberedelse. Vi var stolte af vores lokale medarbejdere over alt det 
arbejde, de havde gjort. De arbejdede hårdt og smilede på trods af regnen 
og nogle meget kolde dage. Mange af dem er selv blevet fordrevet fra deres 
hjem og har svære historier at fortælle.”

Magdalena Freischlad, ansvarlig for fundraising  
og kommunikation i Mission East Deutschland
”Jeg mødte Ajda, der havde boet med sine tre børn i et koldt værelse 
i en ufærdig bygning i over otte måneder. Hun må sørge for sine tre 
børn helt alene med kun en smule mad og tøj. Og hun er nødt til at 
forlade bygningen med det samme, hvis ejeren kræver det. I dette 
kolde og håbløse miljø var det et glimt af håb for hende at modtage 
tæpper, jakker, sweatre og sko til hendes små børn og hende selv.”

”Bare et kvarter efter uddelingen kunne vi 
allerede se børnene iført deres nye tøj,” fortæller 
Kendrah Jespersen, der her ses sammen med en 
lille pige i det tøj, hun har fået af Mission Øst.

I februar fandt Mission Østs hidtil største nødhjælpsuddeling i Nordirak 
sted. Over 23.000 irakiske fordrevne modtog vintertøj, tæpper og materiale 
til at afskærme deres bygninger. Både internationalt og lokalt personale 
deltog i uddelingen. Læs deres beretninger her. 
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Azad Rasho, lokal medarbejder
”Jeg er fra Sinjar, men efter at IS angreb vores område, 
flygtede vi til Kurdistan. Der var mange mennesker, der 
ikke klarede det, men blev kidnappet eller dræbt. Under 
uddelingen blev folk så glade, fordi vi deler nyt tøj ud til dem, 
der har det største behov. Før uddelingen så vi mange børn og 
kvinder gå barfodet rundt.”

Haidar Ahmed, lokal medarbejder 
”Efter uddelingen besøgte vi nogle af de områder, hvor de 
fordrevne bor, og vi så, at de var meget glade. Tøjet hjalp dem i 
den kolde vinter, og træ og plastic hjalp dem til at konstruere et 
rum eller afskærme de åbne vinduer og døre.”

Sabrina Eshaq, lokal medarbejder 
”De fordrevne bor i telte eller ufærdige bygninger. Før ud-
delingen græd de over den situation, de var havnet i. Nogle 
af børnene døde i kulden, andre ved at falde ned fra de 
ufærdige bygninger. Men efter uddelingen blev folk glade, 
fordi de nu er varme og kan lukke vinduerne og dermed 
undgår, at børnene falder ned og bliver dræbt.”

Sama Reed, lokal medarbejder 
”De fordrevne var utroligt glade for de ting, vi delte ud til vinteren. Folk 
havde et stort og akut behov for disse ting, så de var glade, især fordi 
kvaliteten af tøjet var god. Men der var også mange sørgelige historier. 
Der var en far, der var blevet kidnappet af IS, og familien ved ikke, om 
han stadig er i live. De lever kun på håbet og har ikke nogen til at tage 
sig af familien, så de lever kun på velgørende donationer.”
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Det er oktober 1992. Stifter af 
Mission Øst, René Hartzner, står 
på flyvestation Værløse sammen 
med en håndfuld frivillige, klar til 
at flyve et beredskabssygehus til 
Armenien med et russisk trans-

portfly. Det er kulminationen på 
ugers forberedelse og den største 
operation i Mission Østs hidtil ét-
årige historie. Men det er også blot 

ét eksempel på danske ildsjæles 
engagement i det armenske folks 
barske og turbulente historie.

DØDSMARCHER I ØRKENEN
Det moderne Armeniens historie 
begynder med et folkemord. For 
hundrede år siden – den 24. april 
1915 – indledte magthaverne i det 

osmanniske rige en systematisk 
udryddelse af det armenske min-
dretal. Mænd, kvinder og børn 
blev skudt, hængt, druknet eller 

sendt i tusindvis på dødsmarcher 
i den syriske ørken. Tre år senere 
var 1,5 millioner armeniere blevet 
dræbt og resten flygtet. 

FOLKEMORDETS ØJENVIDNER 
De europæiske stormagter tøvede 
med at hjælpe armenierne, men 
missionærer drog i stort tal til det 

100 år med nødhjælp  
til det armenske folk

I år er det 100 år siden, at det armenske 
folkemord blev indledt. Folkemordet udgør 
stadig et dybt ar i sjælen på det armenske 
folk, men det blev også begyndelsen på 
internationalt nødhjælpsarbejde, som Mis-
sion Øst udfører – og startede i Armenien. 
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“ Mission Øst har ikke glemt armenierne „

”Mission Øst har ikke 
glemt armenierne: Den 19. 
oktober var en milepæl i vor 
korte historie. For første gang 
kunne vi sende nødhjælp 
af sted MED FLY, og for 
første gang var destinationen 
Armenien!” stod der i Mission 
Østs magasin i december 
1992. Her ses det russiske 
transportfly Iljusjin-76.
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osmanniske rige for at starte hjæl-
pearbejde. Blandt disse var de dan-
ske missionærer Maria Jacobsen og 
Karen Jeppe. De blev øjenvidner til 
folkedrabets uhyrligheder og valgte 
at dedikere deres liv til at hjælpe det 
armenske folk på fode igen. 

EN SOVJETISK STAT
Efter folkedrabet og Første Verdens-
krig blev det osmanniske rige splittet 
op, og armenierne fik deres egen 
stat. Den blev dog allerede i 1922 
indlemmet i det unge Sovjetunionen 
og herefter fulgte 70 års jernhårdt 
sovjetisk styre. Men da Sovjetunio-
nen i 1991 brød sammen, var arme-
niernes lidelser langt fra forbi. Landet 
blev kastet ud i en ødelæggende 
krig med nabolandet Aserbajdsjan 
om det lille landområde Nagorno-
Karabakh, og det var denne situation 
Mission Øst reagerede på i 1992.

LIVSVIGTIGT HOSPITALSUDSTYR 
Det moderne hospitalsudstyr, 
som Mission Øst sendte til landet, 
dækkede et stort behov på et hos-
pital for krigsofre i hovedstaden 
Jerevan. Den danske sygeplejerske 
Anni Hansen, der var med på flyet 
til Armenien, fortalte dengang, 
hvordan det ellers uddannede 
personale ikke havde mulighed 
for at operere, fordi de manglede 
alt væsentligt udstyr. Mission Øst 
sendte hospitalsudstyr til Armenien 
ad flere omgange og grundlagde 
også hospitalet ’Danmark’ i den 
sydlige del af landet. Det eksisterer 
den dag i dag. 

MISSIONÆRERNES ARVTAGER
I årene før Første Verdenskrig 
var idéen om nødhjælpsarbejde, 

som vi forstår det i dag, ved at 
blive etableret. At missionærer som 
Karen Jeppe og Maria Jacobsen 
rejste ned og hjalp armenierne 
under folkedrabet, var en del af 
begyndelsen på nødhjælpsarbejde, 
som vi kender det i dag, hvor 
organisationer som blandt andet 
Mission Øst ud fra principper om 
universelle menneskerettigheder 
hjælper mennesker igennem krige 
og naturkatastrofer.
I dag arbejder Mission Øst med 
nødhjælp i bl.a. Irak og Afghani-
stan – men det begyndte altså med 

et fly til Armenien fra flyvestation 
Værløse en efterårsdag i 1992. 

Kilder 

www.folkedrab.dk

Matthias Bjørnlund: Det armenske 
folkedrab – Fra begyndelsen til enden. 
Kristeligt Dagblads forlag 2013.

 I dag flyver Mission Øst ikke længere nødhjælp 
fra Danmark, men opkøber det i lokalområdet. Det 
er både billigere og skaber økonomisk vækst i de 
fattige områder, hvor arbejdet foregår. 
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René Hartzner (th) uddeler nødhjælp i Armenien i 1992.



Raffi Doudaklians latter er dyb 
og buldrende, når han fortæl-
ler endnu en anekdote fra sit 

begivenhedsrige liv. Men øjnene 
kan også blive alvorlige, når han 
mindes sin opvækst i det bor-
gerkrigshærgede Libanon: ”Som 
barn og ung blev jeg vidne til 

megen lidelse blandt flygtninge 
og fordrevne. Jeg så ekstrem 
fattigdom og lemlæstede men-
nesker efter krigen. Samtidig så 
jeg hospitalernes manglende evne 
til at tage hånd om alle syge og 
sårede. Og jeg tænkte: Hvem skal 
tage sig af dem?” mindes han. 

FRA MELLEMØSTEN TIL CANADA
Raffi Doudaklian valgte at stu-
dere uddannelse og historie med 
særligt fokus på Mellemøsten. 
Senere flyttede han til Canada, 
hvor han blev rektor for en skole 
for børn med handicap. Her hørte 
han om en stilling i Armenien, 
hvor man skulle være med til at 
reformere skolevæsenets spe-
cialundervisning for børn med 
handicap – og det blev hans vej 
ind i Mission Øst. ”Jeg søgte 
stillingen, fordi det interesserede 
mig meget. Jeg har jo armensk 
oprindelse og tænkte, at det ville 
være godt at hjælpe folket og 
blive en del af landets udvikling,” 
fortæller han. 

LANDDISTRIKTERNE LIDER 
I 2004 flyttede han derfor med fa-
milien til Armenien og begyndte at 
arbejde for Mission Øst – først som 
projektkoordinator i reformering 
af skolernes specialundervisning 
og fra 2009 som landechef. I den 
tid, han har boet i landet, har 
hovedstaden Jerevan udviklet sig 
fint – men landdistrikterne følger 
ikke med. ”Det duer ikke, at 
hovedstaden ligner enhver anden 
vestlig storby, mens befolkningen i 
de mindre byer lider. Men udviklin-
gen kommer langsomt. Armenien 
er et lille land og derfor meget 

følsomt over for de forandringer 
og spændinger, som er i den del af 
verden,” vurderer han. 

FORTSÆTTER KAMPEN
I dag er Armeniens bruttonatio-
nalprodukt så højt, at den danske 
stat ikke længere yder støtte til 
landet. Men det stopper ikke 
Raffi Doudaklian: ” Vi ønsker ikke 
at være afhængige af støtte fra 
den danske stat, men fortsætter 
med at kæmpe for rettigheder for 
personer med handicap. Vi ønsker 
også at udvikle landområderne, 
hvor udsatte grupper ikke har 
fået del i samfundsgoderne. 35 
procent af befolkningen er stadig 
meget fattig og der er stor – me-
get stor – forskel på rig og fattig,” 
siger han. 

MENNESKERS LIDELSER  
KRÆVER HANDLING 
Da Mission Øst i august 2014 
gik ind i Irak for at afhjælpe den 
humanitære katastrofe der, var det 
Raffi Doudaklian, der var med til at 
starte arbejdet op på grund af sin 
erfaring som frivillig under borger-
krigen i Libanon. Om de lidelser, 
han mødte der, siger han: 
”Jeg kan ikke holde ud at se 
menneskers lidelser og blot være 
tilskuer. Det kommer nok af, at 
mine forældre var flygtninge og jeg 
ved, hvordan flygtninge har det. Så 
jeg har – helt ubevidst – taget en 
beslutning om, at jeg vil engagere 
mig i at hjælpe mennesker, uanset 
om de er flygtninge, fordrevne, har 
et handikap eller er marginaliseret 
på andre måder. Det vil jeg gøre 
med de evner, jeg har. Uanset 
hvad.”

”Jeg kan ikke blot være tilskuer 
 til menneskers lidelser”
Raffi Doudaklian har været Mission Østs lan-
dechef i Armenien siden 2009. Selv er han af 
armensk afstamning, vokset op i Libanon og fik 
under borgerkrigen i landet tidligt indprentet 
et behov for at hjælpe. 

Raffi Doudaklians forældre 
var flygtninge, så han 

har tidligt fået indblik i 
de svære forhold mange 
mennesker lever under.

88 A R M E N I E N 

“ Det duer ikke, at hovedstaden ligner 
enhver anden vestlig storby, mens befolk-

ningen i de mindre byer lider. „



Hjemmeside skal hjælpe 
 armenske lokalsamfund 

A R M E N I E N

På grund af Armeniens turbulente 
historie er det blot 3 millioner ud 
af i alt 14 millioner armeniere, der 
bor i selve Armenien. Resten bor 
og arbejder i andre lande i Europa, 
Mellemøsten, USA og det tidligere 
Sovjetunionen. Mange af de ar-
menske arbejdsmigranter hjælper 
deres familier ved at sende penge 
hjem til dem, og det er i høj grad 
det, landets indtægter er baseret 
på. Men den viden, migranterne 
opbygger i deres nye land, kommer 
ikke altid det armenske hjemland 
til gode. 

TABT VIDEN GENFINDES 
Mission Øst har derfor startet et 
projekt i Armenien, der skal gøre 
det lettere for migranter at gøre 
noget for de fattige lokalsamfund, 
især i landdistrikterne, hvor mi-
granterne kommer fra. 
”Vi er i gang med at lave en hjem-
meside, hvor armenske migranter 
kan dele deres professionelle erfa-
ring, donere penge og yde støtte 
til udviklingen i de armenske 
lokalsamfund,” fortæller koordi-
nator for projektet Taron Aleyan. 

RÅDGIVNING FRA DEN  
ANDEN SIDE AF JORDEN
På den måde kan migranterne ved 
hjælp af den teknologiske udvik-
ling være med til at hjælpe deres 
lokalsamfund med mere end blot 
penge, også selv om de sidder på 
den anden side af jorden. ”Hvis 
for eksempel én i det armenske 

lokalsamfund vil udvikle et projekt 
inden for landbrug eller sundhed, 
kan vedkommende gennem hjem-
mesiden få hjælp af en armenier i 
udlandet med særlig erfaring inden 
for dette område,” forklarer Taron 
Aleyan, der for tiden arbejder hårdt 
på, at hjemmesiden skal komme 
op at køre. 

Du kan læse mere om projektet i ét 
af de kommende numre af Mission 
ØST. 

Med et nyt projekt vil Mission Øst benytte armenske  
migranters viden til fordel for lokalsamfund i Armenien. 

Modelfoto: Samuel André
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“ Armenske migranter kan dele deres  
professionelle erfaring, donere penge og yde  

støtte til udviklingen i lokalsamfundet „



I 1997 mødte Mission Østs medar-
bejdere 11-årige Ludvig på et bør-
nehjem i den armenske hovedstad 
Jerevan. Ludvig havde en spastisk 
lammelse og havde i de fem år, 
han havde boet på børnehjemmet 

enten ligget på en madras eller 
været bundet til sin kørestol. 

GEMT VÆK FRA OMVERDENEN
I sovjettiden var handicap et stort 
tabu, og personer med handicap 
blev gemt væk i hjemmene. I 
1990erne blev børn med handicap 
stadig gemt væk derhjemme eller 
på institutioner, og de havde ikke 
ret til at gå i almindelige skoler. Der 
var brug for en mentalitetsændring 
i landet. 
I første omgang støttede Mis-
sion Øst med genoptræning og 
kørestolsramper, blandt andet til 
11-årige Ludvig, så han kunne 

komme rundt i sin kørestol. Men 
for at styrke rettighederne for 
personer med handicap begyndte 
arbejdet snart at handle om at 
støtte interesseorganisationer i 
landet. 

ÆNDRET LOVGIVNING 
Interesseorganisationer fandtes 
næsten ikke i Sovjettiden og 
begyndte først at blive etableret 
fra 1990. De har allerede gjort en 
stor forskel i hovedstaden Jerevan. 
Blandt andet er det lykkedes 
Mission Østs partnere at ændre 
den nationale lovgivning, så børn 
med handicap nu har ret til en 

Ildsjæle 
 ændrer Armeniens mentalitet
Da Mission Øst i begyndelsen af 1990erne 
ydede hjælp til armenske børnehjem, var det 
børnenes umiddelbare overlevelse, der skul-
le sikres. Men snart kom arbejdet til at handle 
om at bryde de tabuer, der var omkring han-
dicap, og arbejdet har medført ændringer helt 
ind i den nationale lovgivning. 

Mission Øst medarbejdere mødte 
Ludvig i 1997. Han var spastisk lammet 
og tvunget til at blive liggende i sen-
gen eller være bundet til sin kørestol. 
Men med kørestolsramper fra Mission 
Øst kunne han komme rundt.

1010 A R M E N I E N



uddannelse. På lærersemniarierne 
skal alle lærerstuderende nu følge 
et obligatorisk kursus i, hvordan 
børn med handicap kan deltage 
i undervisningen på lige fod med 
alle andre. 

LANDOMRÅDERNE I STIKKEN 
Men selv om det går fremad i 
hovedstaden, er der stor forskel 
på by og land i Armenien. Kun 
ganske få interesseorganisationer 
arbejder i provinserne, og det be-
tyder, at der er mange mennesker 
med handicap i landområderne, 
som ikke har lokale folk til at tale 
deres sag. Desuden når ændrin-
gerne i lovgivningen ofte ikke helt 
derud. 

UNDERVISNING AF ILDSJÆLE
Mission Øst arbejder derfor med 
sine partnere målrettet på at få 
etableret flere grupper i landom-
råderne, som særligt kan tage sig 
af de store behov, der er her. Det 
handler om at give mennesker 

med handicap mere indflydelse, 
at skabe bedre adgangsforhold 
til offentlige bygninger og meget 
andet. Det sker blandt andet ved 
at undervise og hjælpe unge 

ildsjæle. En af dem er 23-årige 
Arsen Papikyan.

BRÆNDER FOR ARBEJDET  
MED BLINDE BØRN
Arsen Papikyan har selv et han-
dicap, fordi en nerve i hans ene 
ben blev beskadiget på grund af 
forkert lægebehandling. Han er 
uddannet speciallærer fra Jerevans 
pædagogigske universitet og læser 
nu en master i psykologi. ”Person-
ligt brænder jeg for blinde børn. 
Jeg vil gerne identificere dem, 
finde dem i de hjem, hvor de ofte 
er gemt af vejen og bringe dem 
ind i det sociale liv, så de bliver 
integreret og modtager sociale 
ydelser,” fortæller han. Og Arsen 
Papikyan er blot én af de mange 
ildsjæle, som vil skabe en bedre 
fremtid for Armeniens børn med 
handicap. 

Armenske handicap-organisationer 
DAC: Disability Advocacy Coalition er en sammenslutning af 
17 interesseorganisationer, der arbejder for bedre vilkår for 
mennesker med handicap. 

BoH: Bridge of Hope har været Mission Østs partner gennem 
en årrække og er en stærk ngo, som arbejder for mennesker 
med handicap og er medlem af DAC.

SKARP: SKARP er også en af Mission Østs partnere, medlem 
af DAC, og både SKARP og BoH arbejder sammen med Mission 
Øst på at hjælpe de nye interesseorganisationer i gang.

Arsen Papikyan og Armine Sahakyan har begge et handicap, men gennem undervisning har de fået 
øjnene op for deres muligheder for at hjælpe ligesindede.
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På en solfyldt efterårsdag var den 
armenske offentlighed vidne til, 
at en ellers overset og udskældt 
befolkningsgruppe fyldte gader 
og stræder. Det var medlemmerne 
af Mission Østs armenske partner-
organisation Bridge of Hope, der 
stod bag fire såkaldte flash mobs, 
hvor de stillede sig på torve og 

foran offentlige bygninger med 
balloner, skilte og dans for at gøre 
opmærksomme på deres sag. 

Begivenheden fandt sted på den 
internationale fattigdomsdag den 
17. oktober, og var sat i værk for at 
sætte fokus på de vanskeligheder, 
personer med handicap møder 
i det armenske samfund. Imens 
demonstrationerne udspillede sig, 
holdt Bridge of Hope sammen 
med organisation SKARP debat om 
emnet Fattigdom og Handicap for 
på denne dag at gøre opmærksom 
på, at personer med handicap er 
særligt udsatte med hensyn til fat-
tigdom. Mission Øst og Bridge of 
Hope arbejder netop – med støtte 

fra det danske Udenrigsministe-
rium – på at hjælpe personer med 
handicap til at finde en plads på 
det armenske arbejdsmarked og 
derved komme ud af fattigdom. 

Du kan se flere film og billeder fra 
de armenske flash mobs på Mis-
sion Østs hjemmeside: 
www.missioneast.org

De unge tager sagen i egen hånd 

I Armenien har Mission Østs partnerorgani-
sation Bridge of Hope siden 1996 arbejdet 
for at styrke rettighederne for børn og unge 
med handicap. En vigtig del af arbejdet er at 
give personer med handicap styrke og kom-
petence til selv at tale deres sag. 

Disse unge med handicap fra 
den armenske by Vanadzor 
lavede en flash mob på den 
internationale fattigdomsdag 
den 17. oktober 2014. 



Særindsamling til minde om 100-årsdagen for det armenske folkemord
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Vær med til at støtte Mission 
Østs arbejde med at give 
børn med handicap udstyr 
til udvikling og stimulering. 

I Armenien er det almindeligt at stemp-
le og nedvurdere børn med handicap. 
Nogle bliver endda gemt væk, så ikke 
engang naboerne ved, at de eksisterer. 
Det sker, fordi familien skammer sig 
over børn med handicap. Og når bør-
nene ikke får kvalificeret behandling, 
bliver mange af dem fejlbehandlet og 
isoleres derfor endnu mere. 

UDSTYR TIL STIMULERING 
Mission Øst arbejder sammen med vo-
res partner for at stimulere børnenes 
udvikling gennem træning og leg og 
dermed give bedre livskvalitet for disse 
børn og deres familier. Ved at støtte 
Mission Østs særindsamling støtter 
du med udstyr til genoptræning og 
udvikling. Behovet er stort, men sam-
men kan vi give de armenske børn 
med handicap – og deres familier – en 
værdig fremtid.

Børn har ret til en værdig fremtid

Sådan kan du støtte
•  Overfør et beløb til 

Reg. 3170 Konto 10 24 33 27
Mærk betalingen ”Armenske børn ”

•  Overfør et beløb via 
MobilePay 20131212
Mærk betalingen ”Armenske børn ”

•  Støt de armenske børn med 100 kr. 
SMS ME100 til 1245. 
Det koster 100 kr. + alm. sms-takst.

Razmik har 
indlæringsvanske-
ligheder og har haft 
problemer med at 
følge med i skolen, 
men med Mission 
Østs hjælp kan 
han nu deltage på 
samme niveau som 
sine venner.

Til minde om hundredåret for det 
armenske folkemord starter Mission 
Øst en særindsamling til Armenien. 
Du kan downloade postkort til 
indsamlingen på Mission Østs hjem-
meside under Publikationer. Skal du 
bruge en større mængde, kan du 
få tilsendt postkort ved at skrive til 
line.hojland@missioneast.org med 
navn, adresse og antal. 



Følg Mission Øst på facebook 
Her får du blandt andet sidste nyt  

fra vores arbejde i Irak. 

Mød Mission Øst på Folkemødet på Bornholm 
På Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni vil Mission Øst være til stede ved tre 
forskellige arrangementer. Generalsekretær Kim Hartzner vil sammen med 
Institut for Menneskerettigheder fortælle om det armenske folkemord for 
100 år siden og det folkemord, der finder sted i Irak i dag. Du vil også kunne 
høre om, hvordan Mission Øst arbejder i skrøbelige stater, og hvordan man 
sikrer, at hjælpen når ud til de allerfattigste. Du kan læse mere og se et 
detaljeret program på www.brk.dk/folkemoedet.

Hjælp til Vanuatu 
Den 14. marts blev ø-staten Vanuatu ramt af en kraftig 
cyklon, der jævnede 90 procent af husene med jorden 
og dræbte 11 mennesker. Mission Øst har givet hjælp 
gennem vores samarbejdspartner TEAR Fund New 
Zealand. Befolkningen har både fået akut nødhjælp og 
hjælp til at genetablere landbruget, blandt andet ved at 
få sået hurtigvoksende afgrøder. 

Nyt projekt i Nordkorea
I begyndelsen af juni tager generalsekretær i Mission Øst 
Kim Hartzner til Nordkorea. FN har netop opfordret verdens-
samfundet til at give nødhjælp til de omtrent 18 millioner 
nordkoreanere, der mangler mad. Mission Øst har givet fødeva-
rehjælp til 50.000 af de 400.000 
ekstremt udsatte børn. Fremover 
vil Mission Øst også arbejde 
med fødevaresikkerhed, vand, 
sanitet og hygiejne for omkring 
3.000 mennesker i et af landets 
fattigste landdistrikter. 

K O R T  N Y T

Sommercamps i uge 29
Mission Øst vil i uge 29 deltage på SommerCamp i Mariager 
og SommerOase i Odder. På SommerOases gæstedag tors-
dag d. 16 juni kl. 15.30-16.45 under seminarsporet ”Den 
globale kirke og os” vil Kim Hartzner fortælle om de forfulgte 
kristne i Mellemøsten. Se mere på www.sommercamp.dk og 
www.danskoase.dk.

Besøg fra Burma
En af lederne fra Mission Østs sam-
arbejdspartner i Burma, pastor Mai 
Ki, kommer til Danmark. Hun vil 
søndag den 31. maj tale i Holstebro 
Pinsekirke, hvor hun vil fortælle 
om arbejdet med at sørge for skolegang til børn fra det 
fattige kristne Mara-folk. Projektet er støttet af Holstebro 
Pinsekirke. 

Hvor: Holstebro Pinsekirke, Allégade 2, 7500 Holstebro. 
Hvornår: Søndag den 31. maj kl. 11.00. 
Alle er velkomne. 
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Sådan støtter du 
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

Brug betalingsservice
Tænk langsigtet og brug 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let-
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.000 kr. 
fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.

Virksomheder
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? Så kan 
de kontakte Mission Øst på 39 61 20 48 
og høre mere om, hvordan det kan gøres.

Arv og testamente
For mange er det rart at 
vide, at deres virke rækker 
længere end deres egen 
levetid. Derfor vælger de at 
testamentere en pengegave 
til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver os mulighed for at 
hjælpe mennesker i nød – 
også fremover.

Hvis du ønsker vejledning, 
så ring til Mission Øst.

Har du spørgsmål? Ring til fundraiser Susanne Madsen på telefon 39 61 20 48 eller skriv til susanne.madsen@missioneast.org

“ Tusindvis af mennesker lever 
under umenneskelige forhold i

 Nordirak. Jeg har derfor lavet min 
egen indsamling i samarbejde med 

Mission Øst for at gøre en forskel 
for de fordrevne.„

Vær med og opret din 
egen online-indsamling: 

• Det er en nem måde at aktivere dit 
online-netværk på.

• Det er hurtigt at komme i gang.
• Du kan følge, hvordan indsamlingen 

går dag for dag. 

Læs mere på 
www.missioneast.org/egen-indsamling. 

I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til at hjælpe 
fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den når 
frem, og at der er gennemsigtighed, 
så vores støtter kan se, at det nytter.
Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

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

Tawfik Nerway, Helsingør. 
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566

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

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

 Hvor behovet er størst

 Land

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

Afrives inden betaling

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0901

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.

4030S (01-12)DB 534-27495

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Dato Underskrift

Støt Mission Øst

Støt et bestemt land

       Ønsker ikke takkebrev

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

Afrives inden betaling

GIRO
INDBETALING

Magasinpost SMP 
ID nr. 46658

04-15 – DS 534-28289

Mærk din betaling: Magasin 2-15

Sammen kan vi nå  
ud til dem,  

som ingen andre når

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


