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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 certificeret af People in Aid.
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20 år med handicap
Mission Østs handicap-ekspert fortæller om ud-
fordringerne ved at skabe et bedre liv for personer 
med handicap i de svært tilgængelige områder, hvor 
Mission Øst arbejder. 

Da Sunotullo fik hjælp
6-årige Sunotullos mor vidste 
ikke, at hendes søn kunne 
få handicappension af den 
tadsjikiske stat, før Mission 
Østs advokat kom forbi. 

Beretning fra en  
humanitær katastrofe
Kim Hartzner har netop været i Nordirak. Læs 
ham fortælle om de skæbner, han møder 
blandt de fordrevne. 
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Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Handicap i krigszonen
Når vi arbejder i fattige, 
fjerne og krigshærgede 
områder, er der en vigtig 
gruppe, vi ikke må overse.

Det er klart, at jo flere ressourcer 
et samfund har, jo lettere har det 
ved at tage sig af sine allersvage-
ste. Men for at løfte et samfund 
ud af fattigdom er det – som du 
også kan læse inde i bladet – af 
afgørende betydning, at vi også 
inddrager personer med handicap 
i fællesskabet. Det gælder ikke 
alene i fattige lande som Arme-
nien, Tadsjikistan og Nepal, men 
også i krigszoner som Irak, hvor 
Mission Øst i løbet af de seneste 
måneder har delt vinterhjælp ud 
til flere end 10.000 fordrevne og 
støttet kirkerne i deres hjælpear-

bejde. I dette arbejde sikrer vi, at 
vores hjælp også når de allermest 
udsatte: De gravide, de ammende, 
de helt små børn og personer med 
handicap, og vi hjælper kirkerne 
med at målrette hjælpen til disse 
særligt udsatte. 

GÅ-PÅ-MOD OG POTENTIALE
Midt i krigens rædsler må vi ikke 
glemme disse mennesker. Både 
fordi det er kernen af vores men-
neskelighed, at vi inddrager dem, 
der er allermest udsat, men også 
fordi, at de, på trods af deres 
udfordringer, er fulde af gåpåmod 
og ressourcer, der er til gavn for 
både dem selv og hele samfundet. 
Af samme grund taler vi aldrig 
om en handicappet person, men 
om en person med handicap. Det 
lyder som en lille forskel, men det 
er en forskel, der levner plads til 

det enorme potentiale, disse men-
nesker hver dag viser os, at de har. 

DANMARK HALTER BAGEFTER
Men arbejdet er et langt sejt træk. 
Selv et velstående land som Dan-
mark er af FN blevet kritiseret for 
ikke at overholde rettighederne 
for personer med handicap. Så 
meget desto vigtigere er det, at 
vi i Mission Øst holder fast på 
medmenneskeligheden og tænker 
personer med handicap ind i alle 
vores indsatser, fra nødhjælp til 
udvikling. 

Tak for din støtte!

Blandt de fordrevne i Nordirak er der personer med handicap, der har brug for særlig opmærksomhed i den 
svære flugtsituation. 
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“ Midt i krigens  
rædsler må vi ikke glemme 

disse mennesker.„



På sin tur til Irak besøgte Kim Hartzner blandt andet denne kristne familie i en teltlejr i Mangesh.

I R A K

Beretning fra et samfund af fordrevne
I slutningen af november var generalsekretær Kim Hartzner i Dahuk-provinsen i 
Nordirak, hvor han mødte nogle af de fordrevne, Mission Øst hjælper. 

Af Kim Hartzner, læge og generalsekretær i Mission Øst 

På min tur fik jeg lejlighed til at få 
indblik i de forhold, de fordrevne 
lever under og høre deres beretnin-
ger. Det var en tur fuld af indtryk 
og næsten mere, end jeg kunne 
rumme.

UBESKYTTEDE  
I VINTERENS KULDE 
Sneen er kommet til de kurdiske 
bjerge, og flere af de fordrevne, jeg 
mødte, lever i sommertelte, hvor 
vandet driver ind, når det regner. 

Andre har søgt tilflugt i ufærdige 
bygninger, hvor de nogle steder har 
tildækket vindueshullerne med pla-
stic; andre steder har det ikke været 
muligt, og der er helt åbent for den 
kolde vind. Dem, jeg mødte, for-
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I R A K

talte mig, at det eneste, de ønsker 
lige nu, er at kunne holde varmen 
og sørge for deres børn. 

EN TRØST I GRUSOMHEDERNE
Jeg var med Mission Østs dedike-
rede team af nødhjælpsarbejdere 
ude og dele vintertøj og varme 
tæpper ud til 400 familier. Vi fulg-
tes med nogle af de fordrevne 
hjem i deres ufærdige betonbyg-
ninger. Det var en fantastisk trøst 
at se dem tage dette vintertøj på 
midt i erkendelsen af, at det er 
de samme mennesker, som for 
blot tre måneder siden flygtede 
over Sinjar-bjerget og var vidne 
til kidnapninger, nedskydninger 
og andre grusomheder begået af 
terrororganisationen Islamisk Stat. 

SÅ SINE ONKLER BLIVE SKUDT
Jeg talte blandt andet med dren-
gen Sevan på 13, der var med sine 
onkler ude og vogte får, da Islamisk 

Stat kom. Det lykkedes Sevan 
at slippe væk sammen med sine 
forældre, men fra bjerget så han, 
hvordan IS skød alle mændene, 
hvor hans onkler var blandt. Al-
ligevel har han håbet i sig og tror 
på, at han vil være tilbage i Sinjar 
til næste år. 

HJÆLPEN HASTER
Mission Øst har indtil videre hjulpet 
mere end 10.000, og vi håber at nå 
20.000 inden årets udgang. Halv-
delen af alle de 430.000 fordrevne 
i det område, Mission Øst arbejder, 
bor under forhold, der ikke er 
egnede til vinterkulden. Det haster 
med at få hjælpen frem, og Mis-
sion Øst gør alt, hvad vi kan for at 
hjælpe så mange som overhovedet 
muligt. 

Hør Kim Hartzner fortælle mere 
om livet blandt de fordrevne på 
facebook.com/missionoest 

 

Det gør Mission Øst  
i Nordirak
•  Opsøger de mest udsatte fordrevne
•  Støtter de lokale kirkers uddeling af mad
•  Uddeler vintertøj og varme tæpper, så de fordrevne 

kan overleve vinteren
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Fra hjerneskade til skoleklar

Efter at Sunatullo er begyndt at 
komme i Mission Østs rehabilite-
ringscenter, er han blevet meget 
bedre til at koncentrere sig.

T E M A :  H A N D I C A P

Lille Sunatullo havde alle 
odds imod sig, da han 
blev diagnosticeret med 
et handicap. Heldigvis var 
der hjælp at hente til både 
ham og hans familie.

TADSJIKISTAN I en lille landsby for 
enden af en støvet jordvej i det 
nordlige Tadsjikistans øde bjerge 
bor 6-årige Sunatullo sammen med 

sin mor Mutriba Haidarova og sin 
treårige lillebror Jalilov. Børnenes 
far har forladt familien, så Mutriba 
Haidarova er alene om at forsørge 
sine to drenge. 
Da Sunatullo var helt lille, troede 
hans mor, at hendes dreng var 
som alle andre. Men da han var 
fire år, fik hun mistanke om, at der 
var noget galt: ”Han har et meget 
lavt koncentrationsniveau og hørte 
ikke, når man kaldte. Så vi tog ham 
med til en neurolog,” fortæller 
Mutriba Haidarova. Neurologens 

dom var nedslående: Sunatullo var 
udviklingshæmmet.

EN FRYGTELIG DOM
Som mange andre tadsjikiske 
børn er Sunatullo født hjemme, 
og lægerne har siden konstateret, 
at han ikke fik ilt nok ved fødslen, 
og at det har skadet hans hjerne. 
Desuden fortæller hans mor, at 
hun havde influenza under gravi-
diteten, hvilket også kan have haft 
indflydelse på Sunatullos helbred. 
I Tadsjikistan er et handicap en 
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På centret bliver børnene blandt andet stimuleret gennem leg.

frygtelig dom. Dels er behandlings-
mulighederne både begrænsede 
og dyre, og dels opfatter mange 
familier det som skamfuldt at have 
et barn med handicap.
Men Sunatullo var heldig. Mission 
Øst har nemlig for nogle år siden 
oprettet en center for børn med 
handicap i den lokale distriksby 
Pendjikent. Før skulle børn med 
handicap hele vejen til hovedsta-
den Dushanbe, hvis de skulle have 
behandling, en lang og dyr rejse, 
som betød, at mange fattige børn 
ingen behandling fik. 

HJÆLP TIL FAMILIENS  
OVERLEVELSE
Mission Østs ansatte besøgte Su-
natullo hjemme, og efterhånden 
som de lærte den lille dreng og 
hans familie at kende, fandt de ud 
af, at hans handicap ikke var det 
eneste problem for familien.
Sunatullos far betaler ikke under-
holdningsbidrag til sine børn, og 
Sunatullos mor vidste ikke, at hun 
har ret til at søge pension til sin 
søn. Mission Østs advokat besøgte 
derfor familien og rådgav Suna-

tullos mor om, hvordan hun skulle 
søge handicap-pension og anden 
statsstøtte til sin søn. 
Sunatullo har nu fået pension og 
han kommer fast i Mission Østs 
rehabiliteringscenter for børn med 
handicap i distriksbyen Pendjikent. 

MIRAKULØST SKOLEKLAR
Gennem stimulerende lege og 
fysisk udfoldelse sammen med 
andre børn i Mission Østs center 
har Sunatullo både fået gode 
venner og er blevet bedre til at 
koncentrere sig. Fordi Sunatullo 

har fået det så godt, har hans 
mor valgt at sende ham i skole, 
og det er indtil videre en stor 
success. ”Hans opførsel er vir-
kelig god i skolen. Han har lært 
reglerne for, hvordan han skal 
opføre sig,” fortæller hun. 
”Vi møder rigtig mange familier 
som Sunatullos, og det er fanta-
stisk at se, hvordan både børn og 
forældre udvikler sig, når de får 
rehabilitering og rådgivning,” for-
tæller Hilola Ashurova, som leder 
Mission Østs arbejde for børn med 
handicap i Tadsjikistan.

Det gør Mission Øst for børn  
med handicap i Tadsjikistan:
•  Driver et center for rehabilitering af børn med handicap i 

byerne Pendjikent, Khovaling og Kulyab. 
•  Finder børn med handicap, der er gemt væk ude i landsbyerne, 

og får dem sat i gang med rehabilitering.
•  Driver børnehjørner i landsbyerne, hvor børn og forældre 

kan få rehabilitering og rådgivning om rettigheder, og hvor 
forældre kan mødes og støtte hinanden.

Fakta om Tadsjikistan:
•  Landet er det fattigste blandt de tidligere sovjet-

republikker.
•  Omtrent halvdelen af landets bruttonationalpro-

dukt stammer fra arbejdsmigranter, der sender 
penge hjem fra især Rusland.

•  Antallet af børn med handicap er usædvanlig 
højt, blandt andet på grund af de mange hjemme-
fødsler med deltagelse af dårligt eller uuddannet 
sundhedspersonale.
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I Tadsjikistan bliver børn med 
handicap gemt væk. I Armenien 
bliver deres forældre bebrejdet 
for at have sat dem i verden. Og 
i Nepal bliver personer med handi-
cap set som ubrugelige i de barske 
bjergegne, hvor fattigdommen er 
så stor, at der sjældent er mad nok 
til hele familien. 

Mission Østs handicap-ekspert Vera 
van Ek har i en årrække har arbejdet 
med handicap-rettigheder i Nepal, 

og hun fortæller: ”I Nepals bjerg-
egne ser jeg stort set aldrig hverken 
børn eller voksne med spastisk lam-
melse. De overlever simpelthen ikke 
de første leveår, fordi forældrene gi-
ver størstedelen af den sparsomme 
mad til deres sunde og raske børn 
i stedet.” De børn, der når at blive 
voksne trods svære handicaps, går 
et liv i møde på kanten af samfun-
det i et i forvejen ubeskrivelig fattigt 
område.
 
HANDICAP ER IKKE  
EN FYSISK SKAVANK
Handicap er, ifølge FNs definition, 
de barrierer, man møder, når man 
har en fysisk skavank og ikke den 
fysiske skavank i sig selv. ”Jeg har 
for eksempel brug for læsebriller, 
men det gør ikke, at jeg har et han-
dicap. For så længe jeg har mine 
briller, fungerer jeg fint. Men hvis 
jeg boede i et fjernt bjergområde, 

hvor det ikke er muligt at få briller, 
ville mit problem med synet blive et 
handicap,” forklarer Vera Van Ek. 

DE FATTIGSTE AF DE FATTIGE
Når Mission Øst arbejder med han-
dicap i landene Armenien, Tadsjiki-
stan og Nepal, er hovedfokus derfor 
på at fjerne og overkomme barrierer 
i samfundet. Det gælder både de 
fysiske barrierer, såsom manglende 
lægehjælp og besværlig adgang til 
bygninger, de institutionelle bar-
rierer i form af en uhensigtsmæssig 
lovgivning, og de holdningsmæs-
sige barrierer, der gør, at personer 
med handicap mange steder opfat-
tes som værdiløse. 

Alligevel er der forskel på arbejdet i 
de tre lande. I Armenien og Tadsji-
kistan har Mission Øst etableret 
centre, hvor børn med handicap 
bliver trænet af uddannet perso-

Uønsket og gemt væk, nægtet adgang til ud-
dannelse og ude af stand til at komme uden 
for hjemmets fire vægge. For personer med 
handicap er der mange barrierer, som skal 
overvindes, både de fysiske og dem, der 
eksisterer i hovedet på andre mennesker. 

Sammen nedbryder vi barrierer
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T E M A :  H A N D I C A P

nale og får professionel lægehjælp. 
Samtidig hjælper Mission Øst med 
at oprette organisationer, der 
arbejder for rettigheder til folk 
med handicap, blandt andet ved 
at påvirke lovgiverne. I Nepal må 
tingene gribes anderledes an. 

”Det kan ofte ikke betale sig at 
lave deciderede handicap-projekter 
derude, fordi folk bor så spredt. 
Det giver ikke mening at bruge 
en hel masse penge på at lave 
en kørestolsrampe, hvis der kun 
er én gangbesværet i landsbyen 
og resten af befolkningen i øvrigt 
ikke har mad nok til resten af 
året,” forklarer Vera van Ek. Men 
det betyder ikke, at man ikke skal 
fokusere på handicap. ”Personer 
med handicap er de fattigste af 
de fattige. Der er en klar sam-
menhæng mellem handicap og 
fattigdom. Derfor er det en meget 

vigtig gruppe at have for øje, når 
man vil bekæmpe fattigdom i det 
hele taget,” siger hun.
 
INDRAGELSE  
SIKRER MEDINDFLYDELSE
Derfor arbejder Mission Øst og Vera 
van Ek ud fra et princip om, at alle 
skal være med. Ved at sørge for at 
inddrage personer med handicap i 
alle udviklingsprojekter, lige fra kata-
strofeberedskab til læsegrupper for 
kvinder, sikrer man, at personer med 
handicap bliver en del af samfundet 
på lige fod med andre, og giver dem 
mulighed for at få medindflydelse på 
beslutninger, der vedkommer dem. 

For eksempel hænger handicap og 
katastrofehåndtering tæt sammen 
i Nepals bjerge. Brande, mudder-
skred og fald fra de stejle bjergsider 
en hyppig årsag til handicap. Og 
personer med handicap er samtidig 
de mest udsatte, når katastrofen 
rammer, fordi de ikke lige så nemt 
kan redde sig i sikkerhed som de 
andre landsbyboere. Derfor er det 
vigtigt at inddrage personer med 
handicap i arbejdet med katastro-
fehåndtering. Det kan for eksempel 
have indflydelse på det sted, hvor 
møder afholdes: ” Hvis vi skal holde 
et møde om katastrofehåndtering, 
sørger vi for at være i et lokale 
med lys nok til de svagtseende, så 
de kan se og deltage i møderne,” 
forklarer Vera van Ek. 

For at gøre op med de fordomme, 
personer med handicap møder, har 
Vera van Ek udviklet nogle spil, hvor 
de andre landsbyboere bliver gjort 
opmærksomme på, hvor udsatte 

personer med handicap faktisk er. 
For eksempel får folk bind for øj-
nene, så de kan se, hvordan det er 
at være blind. ”Når de først bliver 
gjort opmærksomme på det, har 
de en utrolig stor forståelse for den 
situation, personer med handicap 
er i,” afslutter hun.

Vera van Ek er 56 år, uddannet fysioterapeut og 
specialist i inklusion af personer med handicap. Hun 
har siden 2009 arbejdet sammen med Mission Øst om 
at udvikle konkrete værktøjer til at inddrage personer 
med handicap og andre marginaliserede grupper i 
udviklingsprojekter i Nepal.

I udviklingslande er 
der en klar sam-
menhæng mellem 
handicap, køn og 
marginalisering. Især 
piger og kvinder 
med handicap 
møder dobbelt 
diskrimination i kraft 
af, at de både er 
kvinder og har et 
handicap. 

Denne 30-årige 
kvinde fik et slagtil-
fælde som 20-årig 
og bliver betragtet 
som værdiløs. Kun 
hendes mor tager 
sig af hende.

 

En person med handicap  
er ikke handicappet
I Mission Østs projekter og kommunikation skrives der 
aldrig ’handicappet person’, men i stedet bruges udtrykket 
’person med handicap’. Det sætter fokus på, at personer 
med handicap er mennesker på lige fod med andre, og at 
et handicap ikke er definerende for hele ens identitet. Den-
ne terminologi anvendes af alle handicap-organisationer, 
FN og Verdenssundhedsorganisationen.
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Følg Mission Øst på facebook 
Her får du blandt andet sidste nyt  

fra vores arbejde i Irak. 

Hjælpen til de syriske  
flygtninge i Libanon
I begyndelsen af 2014 bad Mission Øst 
indtrængende om hjælp til de kristne syriske 
flygtninge i Libanon. Mange valgte at støtte 
disse mennesker. Støtten er blandt andet 
gået til lægehjælp til dem, som ikke selv kan 
betale. For eksempel fik en kvindelig flygtning 
en kræftoperation, en anden flygtning har 
fået en hjerteoperation, og en tredive-årig 
mor og hendes nyfødte søn blev reddet efter 
en kompliceret og meget tidlig fødsel. Mis-
sion Øst takker for den hjælp, der er givet.

En stemme til de  
marginaliserede
Efter at have deltaget i et Mission 
Øst-projekt om håndtering af natur-
katastrofer drog formanden for Ne-
pal National Dalit Social Welfare Or-
ganization – en organisation for de 
marginaliserede dalit-kaster i Nepal – sammen med andre fra sam-
me befolkningsgruppe fra Indien og Bangladesh til Washington for at 
tale deres sag ved en konference om håndtering af naturkatastrofer.  
Læs hele historien på Mission Østs hjemmeside www.miseast.org. 

Et kor samler ind 
Haslev Kirkes Ungdomskor 
samler ind til fordel for Mission 
Østs arbejde for personer 
med handicap i Armenien. I 
efterårsferien var koret på besøg 
i landet, hvor de sang armenske 
kirkesange blandt andet sammen 
med et lokalt børnekor, der efter 
planen vil besøge Haslev til 
foråret. 
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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.

14.800 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 14.800 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 på susanne.madsen@missioneast.org

Start din egen indsamling til Irak

Nu kan du oprette 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.

1111



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

4030s(11-14)DS 534-28209 

Mærk din betaling: 1416-00 MØMAG 

Sammen kan vi nå  
ud til dem,  

som ingen andre når

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


