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Solen skaffer vand
Ved hjælp af solenergidrevne 
vandpumper får bønderne 
i den nepalesiske landsby, 
Chhepi, gode afgrøder på 
deres marker.

Katastrofehjælp  
til folk med handicap
Når katastrofen rammer, 
går det hårdest ud over 
ældre og personer med 
handicap. Det måtte man sande i 
Tadsjikistan sidste år, men nu træder 
Mission Øst til med et forebyggende 
projekt. 

TEMA

TEMA

Kanalen giver liv 
Takket være en rekonstrueret kanal har selv 
de fattigste bønder i Ghozmargh i Afghanistan 
nu adgang til kunstvanding.
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Piger forebygger 
brande
En gruppe piger i Nepal har 
lært, hvor vigtigt det er at fore-
bygge brande. Nu giver de den 
viden videre til deres medborgere.

TEMATEMA



Kim Hartzner, læge  
og generalsekretær
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Mennesket og jorden
I vor tid er det afgørende vigtigt, at mennesket håndterer jordens ressourcer på 
en bæredygtig måde. Mission Øst hjælper fattige til at få det bedste ud af naturen 
frem for at misbruge den. 

Naturen kan være en velsignelse 
for os mennesker – og samtidig 
en forbandelse. Den er livgivende, 
når den f.eks. forsyner os med 
føde, men optræder også i brutale 
afskygninger, hvor den spreder død 
og ødelæggelse.
Befolkningen i et land som Nepal 
er særligt sårbar over for natu-
rens luner. Det viste jordskælvet 
for godt et år siden, og det viser 
utallige andre større og mindre 
katastrofer, som landet jævnligt 
udsættes for. Så meget desto 
vigtigere er det, at mennesket ikke 
selv bidrager yderligere til naturens 
voldsomhed – f.eks. ved skødesløst 
at antænde en skovbrand.

PIGER FOREBYGGER BRANDE
Det sidste er desværre et ret ofte 
forekommende fænomen i lands-
byen Soru i et fjernt beliggende 
bjergområde. En gruppe lokale 
piger har imidlertid fået nok af de 

altfortærende brande, og efter at 
være blevet trænet af Mission Østs 
lokale partnerorganisation går de 
nu fra dør til dør og oplyser be-
folkningen om brandforebyggelse.
I en anden nepalesisk landsby, Ch-
hepi, har lokalbefolkningen lært 
at udnytte naturens ressourcer på 
fornemste vis. Efter årtiers mang-
lende udbytte fra deres marker 
vander de dem nu ved hjælp af 
solenergidrevne pumper og får 
gode afgrøder ud af det. Det er en 
betydelig bedre og mere bæredyg-
tig løsning end at installere benzin-
drevne vandpumper, for nærmeste 
tank ligger flere dagsmarcher væk, 
benzin er dyrt, og så forurener det 
oven i købet!

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Denne ”klimaintelligente” tilgang 
til kunstvanding og pigegruppens 
oplysningsarbejde er smukke 
eksempler på, hvad Mission Øst 

gerne vil opnå med sin indsats for 
nogle af jordens fattigste menne-
sker. Vi yder hjælp til selvhjælp, og 
i begge tilfælde lærer modtagerne 
at håndtere naturen med omtanke. 
De gør den til en allieret frem for 
en fjende og får dermed det bed-
ste ud af den. Det er vist det, man 
kalder en win-win situation.

Tak for din støtte!

Mission Øst har siden 
2007 arbejdet i Nepals 
fjerne Karnali-region, 
hvor hver dag er en 
kamp for overlevelse 
for de fattige bjerg-
boere. Her 40-årige 
Indahara. 
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Chhepis marker  
er atter grønne

Et ”klimaintelligent” landbrugsprojekt har 
skabt optimisme i en landsby i det vestlige 
Nepal. Soldrevne vandpumper gør de lo-
kale bønder i stand til vande og dyrke deres 
marker.

For blot et par år siden lå markerne 
på bjergskrænterne ved landsbyen 
Chhepi øde og golde hen. Nu leve-
rer de både byg, tomater, agurker, 
løg, græskar og vandmeloner til de 
lokale bønder. Efter årtiers ufrivillig 
pause på grund af tørke og mang-
lende muligheder for kunstvanding 
får landsbyens 170 husstande igen 
udbytte af deres jord.

Det skyldes projektet ”Klimaintel-
ligent landbrug i Himalaya”, som 
Mission Øst driver i samarbejde med 
sin lokale partner ANSAB, der frem-
mer bæredygtigt landbrug i det syd-

lige Asien. Med lokalbefolkningen 
som arbejdskraft har man installeret 
vandpumper drevet af solenergi, og 
de flytter vand fra Karnali-floden op 
til bjergskrænterne ved Chhepi. De 
er både praktiske og miljømæssigt 
bæredygtige.

LANG VEJ TIL BENZIN
”Benzindrevne pumper er uhen-
sigtsmæssige i fjernt beliggende 
landsbyer som Chhepi, hvor de 
lokale er nødt til at vandre i dagevis 
for at nå frem til en benzintank. 
Og de fattige bønder har hel-
ler ikke råd til at købe benzin til 
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Af Kim Wiesener, kommunikations-
medarbejder i Mission Øst  
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Chhepis marker  
er atter grønne

vandingsformål. For at sikre en 
mere bæredygtig tilgang støttede 
vi installationen af vandpumper, 
der drives ved hjælp af solenergi,” 
fortæller Ram Shankar Dwibedi fra 
ANSAB.

Som en del af projektet har de 
lokale bønder også fået oplæring i 
bedre udnyttelse af jorden. Kunst-
vandingen og den øgede viden 
om landbrug har ført til en mar-
kant forbedring af livskvaliteten i 
landsbyen. Før i tiden fik beboerne 
intet ud af deres marker, fordi det 
næsten ikke regnede, og de ikke 
havde adgang til kunstvanding. 
Mange af dem var nødt til at flytte 
ind til større byer eller ligefrem 
rejse til Indien for at tjene til livets 
ophold, og det var ikke alle, der 
havde råd til at sende deres børn 
i skole.

I landsbyen Chhepi er man 
afhængig af kunstvanding 
for at kunne dyrke jorden. 

Soldrevne vand-
pumper er en både 
billig og bæredygtig 
måde at transpor-
tere vand på. 
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SALG PÅ LOKALT MARKED
Kun et halvt år efter installationen 
af vandpumperne begyndte land-
brugsjorden i Chhepi at give 
udbytte. Ifølge en af de lokale 
bønder, Dharma Lal Pandey, sikrer 
”afgrøderne og grøntsagerne os 
et overskud, så vi kan sælge dem 
på det lokale marked. Vandings-
systemet har bragt håb og glæde 
til min familie.”

Det “klimaintelligente” projekt 
slutter ikke med installationen 
af vandpumperne og oplæring i 
intensivt landbrug. Projekt-teamet 
hjælper også bønderne med at 
planlægge deres arbejde på længe-
re sigt og med at oprette en fond, 
så de har ressourcer til at vedlige-
holde og reparere vandpumperne 
og solpanelerne. Rådgivningen skal 
sikre, at projektet i Chhepi forbliver 
bæredygtigt i lang tid fremover.



Af Kim Wiesener, kommunikations-
medarbejder i Mission Øst  
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Sorus piger gør folk  
     brandbevidste

Landsbyen Soru i et af 
Nepals mindst udviklede di-
strikter plages af brande, og 
ofte er folk selv skyld i dem. 
Det har en gruppe piger sat 
sig for at gøre noget ved

Hold tændstikker og lightere væk 
fra børn. Vær forsigtig med ild, når 
du laver mad. Husk at slukke ilden, 
når du ikke bruger den længere. 
Og når du arbejder på marken eller 
i skoven, så brug kun ild, hvis det 
er meget nødvendigt.

Disse nyttige råd får indbyggerne 
i den fattige landsby Soru i det 
vestlige Nepal serveret på deres 
dørtærskler, når en gruppe aktive 
piger lægger vejen forbi deres hjem 
for at gøre dem mere bevidste om 
faren ved brande – og hvordan 
man undgår dem. Pigegruppen er 
blevet trænet i brandforebyggelse 
som led i et Mission Øst-støttet 
projekt, der går ud på at oplyse 
befolkningen om katastrofefore-
byggelse og klimatilpasning.

TÆT PÅ SKOVEN
Pigernes oplysningsarbejde sker på 
en nok så alvorlig baggrund. Deres 
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landsby ligger tæt på en skov, og 
den er jævnligt plaget af skovbran-
de. Husene står så tæt sammen, at 
en brand i et enkelt hus kan gå ud 
over dem alle. Samtidig er Sorus 
indbyggere dårligt uddannede 
og har tidligere haft alt for ringe 
indsigt i årsagen til og forebyggelse 
af brande og andre katastrofer.

”De grundlæggende årsager til de 
ofte forekommende brande i vores 
landsby er den manglende omhu 
og bevidsthed i omgangen med 
ild – både i hjemmet og på marken 
eller i skoven,” siger pigegruppens 
voksne leder, Rajpura Yogi.

Soru ligger i Mugu-distriktet, der 
anses for at være et af Nepals 
mindst udviklede. Mugu bliver 
ofte ramt af katastrofer som jord- 
og stenskred, oversvømmelser, 
tørke, brande, hungersnød og 
voldsomme uvejr.

SÅRBART LAND
I det hele taget er Nepal meget 
sårbart over for katastrofer – både 

naturlige og menneskeskabte. 
Landet indtager fjerdepladsen på 
den globale liste over sårbarhed 
over for klimapåvirkninger, og Ne-
pal er nr. 11 blandt landene med 
den største risiko for jordskælv. 
Det voldsomme jordskælv i april 
2015, der kostede omkring 9.000 
menneskeliv, var et af de seneste 
eksempler på sårbarheden.

Så meget desto vigtigere er det at 
oplyse befolkningen om diverse ri-

sici. Den træning, som indbyggerne 
i Soru har været igennem, gør dem 
bedre rustede til at forebygge og 
mindske effekten af katastrofer, 
konstaterer Rajpura Yogi.

”Vores pigegruppe vil være aktivt 
engageret i lokale kampagner for 
katastrofeforebyggelse og tilpas-
ning til klimaforandringer,” siger 
hun.

Den aktive pigegruppe i landsbyen Soru gør alt, hvad den kan, for at oplyse 
de andre i landsbyen om katastrofeforebyggelse. 
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Mission Øst har hjulpet indbyggerne i landsbyen 
Ghozmargh i det nordøstlige Afghanistan med at 
reparere en vandingskanal, så selv fattige bønder nu 
har adgang til kunstvanding.

opgive at dyrke jorden for at blive 
daglejere.

Sådan er det ikke længere. Land-
byens beboere indså, at de var 
nødt til at rekonstruere vandings-
kanalerne, så de ikke blev ødelagt 
af forårsoversvømmelserne og 
samtidig var i stand til at sikre til-
strækkelige mængder vand til alle 
200 husholdninger i Ghozmargh. 
De manglede dog midlerne til at 
gennemføre projektet, men her 
kom Mission Øst ind i billedet.

Et team fra organisationen besøgte 
landsbyen for at tage bestik af 
situationen og fandt, at de fattig-
ste familier var særligt sårbare på 
grund af den manglende adgang 
til tilstrækkelig kunstvanding. 
Ghozmargh blev derfor en del 
af et projekt, hvor Mission Øst i 
samarbejde med lokalsamfundene 
rekonstruerede en del af kunstvan-
dingskanalen til glæde for i alt 21 
landsbyer.

REGELMÆSSIG FORSYNING
Samtidig blev indbyggerne un-
dervist i kanalvedligeholdelse, 

Kunstvanding til alle 
    i afghansk landsby

Når sneen smelter om foråret i Ba-
dakhshans fjerne bjergegne, bliver 
området hærget af voldsomme 
oversvømmelser. Før i tiden gik 
de hårdt ud over landsbyen 
Ghozmargh, hvor de ødelagde de 
traditionelle vandingskanaler og 
gjorde stor skade på markernes 
afgrøder.

Oversvømmelserne blotlagde sam-
tidig store forskelle mellem magt-
fulde familier og fattige bønder. 
For om sommeren, når de havde 
foretaget lidt nødtørftigt lappear-
bejde på vandingskanalerne, kom 
landsbyens indbyggere op at toppes 
om adgangen til de begrænsede 
mængder vand. Ghozmarghs mere 
velhavende familier brugte deres 
politiske indflydelse til at sikre sig 
vand på bekostning af de fattige 
bønder.

HVEDE TIL TO MÅNEDER
Blandt den årlige strids tabere var 
den nu 69-årige Mohammad Ya-
quib, hvis beskedne hvedehøst på 
grund af vandmanglen kun rakte 
til to måneders forbrug til hans 
familie. Andre bønder måtte helt 

Af Kim Wiesener, 
kommunikations medarbejder  
i Mission Øst  
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Med den nye kunstvandingskanal har alle i 
landsbyen Ghozmargh nu adgang til rent vand og 
kan dermed dyrke nok afgrøder til at leve af. 

Landet og vandet

Store dele af det område, der i dag 
udgør Afghanistan, har historisk set 
været meget tørt. For at kunne dyrke 
jorden har befolkningen måttet ty 
til kunstvanding i 5.000 år. For 2.000 
år siden begyndte man at bygge 
dæmninger på Helmand-floden for 
at aflede vandet til landbrugsjorden. 

Frem til slutningen af 1800-tallet var 
det primært lokalsamfundene, der 
stod for udviklingen af forskellige 
vandingsmetoder, men fra 1880 blev 
statens betydning stadig større. 

I 1900-tallet kombinerede den i flere 
tilfælde systemer til kunstvanding 
med udviklingen af vandkraft. 
Efter de seneste årtiers konflikter 
i Afghanistan har kunstvanding 
en høj prioritet i arbejdet med at 
genopbygge landet. Her spiller 
lokalsamfundene en vigtig rolle.

risikovurdering af oversvømmelser 
og bæredygtig udnyttelse af na-
turressourcerne. En komité blev 
nedsat for at sikre, at vandet bliver 
retfærdigt fordelt, og selv de fat-
tigste bønder får nu regelmæssige 
forsyninger og er dermed i stand til 
at vande deres marker.

Projektet har haft en meget positiv 
effekt på livet i Ghozmargh. Lands-
byen har fået et grønnere udseen-

de, frugttræerne skyder op mange 
steder, og bønderne forventer et 
væsentligt bedre høstudbytte – op 
til to og en halv gang mere hvede 
og byg og en tredobling af udbyt-
tet fra grøntsager som kartofler, 
tomater og blomkål.

Udviklingen betyder, at bønder, der 
havde opgivet at dyrke jorden på 
grund af vandmangel, nu har fået 
nyt mod på at drive landbrug. Og 

nok så vigtigt, fortæller Moham-
mad Yaquib, slipper Ghozmarghs 
indbyggere for den årlige konflikt 
om adgangen til kunstvanding 
– og frygten for, at oversvømmel-
serne skal anrette for voldsomme 
skader.
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 Katastrofer rammer personer 

med handicap dobbelt hårdt

T E M A :  M E N N E S K E T  O G  J O R D E N 

Mudderskred og jordskælv ramte 10 bjerglandsbyer i 
Tadsjikistan sidste år. De ældre, børnene og personer med 
handicap er ikke kommet sig over katastrofen endnu. Mission 
Øst træder til med både genopbygning og genoptræning.  

Af Svend Løbner, journalist
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Børn med handicap er nogle af de mest sårbare i Tadsjikistan, 
især under katastrofer. Mission Øst har god erfaring med at 
hjælpe børn med handicap, her fra et center i byen Kulob nord 
for Badakhshan. 

Beboerne i Badakhshans ufremkommelige bjerge er særdeles 
udsat for katastrofer. Her er et vandsystem blevet ødelagt af et 
mudderskred.

Rør og kloakker bliver forstærket, 
så de bedre kan modstå presset, 
når den årlige monsunregn igen 
falder med risiko for oversvøm-
melser.

FOREBYGGELSE ER VEJEN FREM
Men ikke nok med det. I projektet 
vil alle i de udsatte områder – fami-
lier, lærere og andre relevante myn-
dighedspersoner – få undervisning 
i, hvordan et lokalsamfund bedre 
kan modstå og endda forebygge 
mudderskred. Advarselssystemer 
bliver etableret. Der bygges kana-
ler og nedsivningsanlæg til at lede 
vand og mudder væk.

I projektet, der løber frem til 
sommeren 2017, vil Mission Østs 
eksperter og lokale samarbejds-
partnere dygtiggøre og udruste 
nøglepersoner, så lokalsamfundet 
selv kan håndtere katastrofer i 
fremtiden. Pædagoger og lærere vil 
desuden få særlig træning i individ-
baseret undervisning, så børn og 
unge med handicap kan deltage i 
den almindelige skoleundervisning. 
I Tadsjikistan vil over 35.000 men-
nesker få gavn af projektet – heraf 
10.000 i de 10 bjerglandsbyer.

Mission Øst har oparbejdet eksper-
tise på handicapområdet gennem 
mere end 20 års engagement i 
Armenien og Tadsjikistan. Her 
driver man sundhedscentre, hvor 
børn og unge med handicap kan 
få lægehjælp og genoptræning 
og deres forældre få støtte og 
vejledning i at være familie med 
særlige udfordringer. Mission Øst 
har desuden lang erfaring med ka-
tastrofehjælp og -forebyggelse fra 
hjælpeorganisationens mangeårige 
indsats i bl.a. Nepal, Afghanistan 
og Nordkorea.

Personer med handicap rammes 
dobbelt hårdt, når katastrofen 
pludselig rammer et land og sætter 
tiden i stå. Når floder i Tadsjikistans 
bjerge går over deres bredder, rives 
hele klippeblokke løs, og mudder-
masser styrter ned over huse og 
marker i landsbyerne.

Det oplevede befolkningen i 10 
bjerg landsbyer i Tadsjikistans 
Gorno-Badakhshan-provins hele 
to gange sidste år. Monsunregn 
skabte flere mudderskred i juli 
2015, og det samme gjorde et 
voldsomt jordskælv den 7. decem-
ber 2015. Over 200 huse blev to-
talt ødelagt og flere skoler og veje 
beskadiget i det svært tilgængelige 
bjergområde.

Den mest udsatte del af befolknin-
gen er ikke kommet sig over kata-
strofen endnu – de ældre, børnene 
og de familier, hvor en eller flere 
personer har et handicap. Hvordan 
skal de nogensinde få en normal 
tilværelse igen?

HJÆLP TIL SÅRBARE GRUPPER 
Mission Øst i Tadsjikistan har sam-
men med flere hjælpeorganisatio-
ner, som arbejder i Tadsjikistan og  
nabolandet Kirgisistan, netop mod-
taget en bevilling fra EU målrettet 
de sårbare befolkningsgrupper i 
det fælles bjergområde. Nu kan 
familierne få hjælp til genop-
bygning, og børn og unge med 
handicap kan modtage lægehjælp, 
genoptræning og skoleforbere-
delse, så de kan gå i almindelige 
skoleklasser sammen med deres 
kammerater.

I forbindelse med genopbygningen 
genetableres vandforsyning, sani-
tet og mulighed for god hygiejne. 
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Kriseramte børn  
lærer at leve normalt
Mission Øst driver seks ”børnevenlige områder” i flygt-
ningelejre og andre steder i det nordlige Irak med mange 
flygtninge og fordrevne. Her har børnene et helle, hvor de 
både kan lege og lære.

Den smilende lille pige gnider 
hænderne ind i sæbe, mens hun 
holder dem hen over en mørkeblå 
plasticbalje. Så skyller hendes lærer 
dem rene med vand fra en kande. 
De andre børn ser forventnings-
fulde til, for snart er det deres tur 
til at markere den globale ”Vask 
Hænder Dag”.

Denne særlige dag er som 
skræddersyet til Mission Østs 
børnecentre i det nordlige Irak, 
for håndhygiejne er en naturlig del 
af centrenes ”pensum”. Børnene 
lærer om et sundt liv og et godt 
kammeratskab som et vigtigt sup-
plement til mere traditionelle sko-
lefag. De lærer også at bearbejde 
de grusomme oplevelser, de har 
været udsat for. Indsatsen kaldes 
”psykosocial støtte” og går ud på 
at genskabe hverdagsrutiner og 
tryghed i børnenes liv.

TRYGGE RAMMER
Netop det almindelige og hver-
dagsagtige er vigtigt for børnene, 

I R A K 

hvis tilværelse i længere tid har væ-
ret alt andet end normal. De bærer 
rundt på forfærdelige minder om 
slægtninge og kammerater, som er 
blevet dræbt, voldtaget eller bort-
ført af Islamisk Stat. I børnecentre-
nes trygge rammer lærer de ved 
hjælp af den psykosociale støtte at 
håndtere deres oplevelser, beskytte 
sig mod overgreb i fremtiden og 
vænne sig til et normalt liv.

Og hvad kan vel være mere nor-
malt end at vaske hænder? Hvis 
man er et barn på flugt, er den 
tilsyneladende hverdagsagtige 
handling imidlertid ikke så ligetil. 
Adgangen til vand og sæbe er ofte 
stærkt begrænset, og i kampen for 
overlevelse under svære forhold 
kommer personlig hygiejne typisk 
i anden række.

MANUAL TIL SUNDHED
Så behovet for indlæring af de 
mest simple rutiner er stort. Hjæl-
peorganisationen World Relief har 
udarbejdet en manual, der skal 

Af Kim Wiesener, 
kommunikations medarbejder  
i Mission Øst  

Mission Øst bruger et 
pensum udviklet specifikt til 
børn, der lever en flygtninge-
tilværelse i krigszoner. 
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hjælpe fordrevne børn i Mellem-
østen til at leve sundere liv. Mis-
sion Øst bruger den i sine irakiske 
børnecentre. Den indeholder bl.a. 
masser af gode tips om, hvordan 
og hvornår man skal vaske hæn-
der. Når børnene har gennemgået 
pensum gennem en blanding af 
undervisning og leg, forstår de, at 
snavsede hænder kan fremkalde 
sygdomme, som man kan fore-
bygge ved regelmæssig brug af 
vand og sæbe.

Sundhedsundervisningen omfat-
ter også ernæring, miljø, psykiske 
reaktioner og førstehjælp. Under-
visning i livsduelighed behandler 

emner som venskab, samarbejde, 
selvværd, kommunikation, ansvar 
og respekt for andres rettigheder. 
Og skoleundervisningen fokuserer 
på arabiske ord og tal samt grund-
læggende engelsk for at forberede 
børnene på at vende tilbage til 
almindelig skolegang.

BÆREDYGTIG HJÆLP
Hvornår de fordrevne børn kan 
komme i skole igen, står hen i det 
uvisse. Men den følelse af norma-
litet, tryghed og samvær, som de 
opnår på børnecentrene, vil utvivl-
somt komme dem til gode senere i 
livet – og gøre tilværelsen, som den 
former sig lige nu, en smule lettere 
at håndtere.

”Det er katastrofehjælp med 
fremtid i. Og det er bæredygtig 
udviklingshjælp, når samfundets 
svageste får en hjælpende hånd til 
– bogstaveligt talt – at komme ud 
af mørket og finde ny værdighed,” 
siger Mission Østs generalsekretær, 
Kim Hartzner.

Denne lille pige lærer, hvor vigtigt 
det er at vaske hænder på Mission 
Østs børnecenter i det krigshærgede 
Nordirak. 

“ Det er 
katastrofehjælp  
med fremtid i  „



med hjælp til  
verdens fattigste

K O R T  N Y T

Kom og vær med til at fejre Mission 
Østs jubilæum fredag den 18. no-
vember 2016.

Vi serverer lidt godt til ganen un-
dervejs og sætter fokus på 25 års 
hjælpeindsats for verdens fattigste; 
fra den spæde start i Rusland i 1991 
til nutidens brændpunkter som Irak 
og Afghanistan.

Jubilæet markeres kl. 12-18 i Store 
Sal på Vartov, Farvergade 27, opgang 
H, 1. sal, 1463 København K.

Du kan tilmelde dig ved at sende en 
mail til miseast@miseast.org.

25 år

141414

Unge i fokus på sommercamp 

Omkring 140 engagerede teenagere deltog i en Mission Øst-
workshop på pinsekirkernes årlige sommercamp i Mariager, hvor 
de bl.a. gennem interaktive quizzer på deres mobiltelefoner fik et 
indblik i nødhjælpsarbejde. Arrangementet var en stor succes og 
lover godt for de unges fremtidige interesse i Mission Østs arbejde. 
Ved en gudstjeneste for alle lejrdeltagerne 12. juli talte general-
sekretær Kim Hartzner (billedet) om de frygtelige forhold, som 
familier på flugt må leve under i Nordirak. Der blev samlet over 
80.000 kr. ind, og Mission Øst modtog tilsagn om yderligere godt 
150.000 kr. til arbejdet i Nordirak. Tak for den generøse støtte!



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.

15.200 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.200 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.

I Mission Øst bruges 92,8 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 7,2 øre går til administra-
tion og til at sikre, at hjælpen er af 
høj kvalitet, at den når frem, og at 
der er gennemsigtighed.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: 1601-MAG1

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

I lande som Armenien, Tadsjikistan og 
Nepal risikerer børn og unge med han-
dicap et liv i isolation og fattigdom. 

Støt Mission Østs indsats for at sikre en 
bedre fremtid for børn og unge med 
handicap i disse fattige lande. Gør 
du det, hjælper du dem med at bryde 
tabuer, opnå et værdigt liv og blive en 
aktiv del af deres samfund.
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Støt via MobilePay

20 13 12 12 eller

SMS ME150

til 1245

Giv børn med handicap en ny start

1515



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

Afrives inden betaling

GIRO
INDBETALING

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

150 kr. 350 kr.

1250 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

2000 kr.

Dato Underskrift

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst

Støt et bestemt land

       Ønsker ikke takkebrev
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STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


