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Nepal
– “Når vi rejser, 
er der én mund 
mindre at mætte” 

Mange familier i et af 
Nepals mest afsondrede 
bjergområder lever kun 
det halve liv sammen. For 
at forhindre at børnene 
sulter, er mændene nødt til 
at rejse til udlandet for at 
arbejde.

Armenien
– Hasmik blev 
fundet i tide
Mission Øst har været på hjemme-
besøg i de to nye regioner Tavush 
og Gegharkunik for at finde 
handicappede børn, der her stadig 
gemmes væk i hjemmet.
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Forsidefoto:
Mange børn i Nepals bjerge 
må undvære deres far i 
halve eller hele år ad gangen. 
Mændene er nødt til at lede 
efter arbejde i udlandet, 
fordi udbyttet fra høsten ikke 
kan mætte familien hele året 
rundt.
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Nepal
– Det barske liv i Nepals bjerge 
Mission Østs journalist, Tania Maria Lüders Rusbjerg, er netop 
vendt hjem fra de bjerglandsbyer i Nepal, hvor Mission Øst 
for nylig startede nye projekter for at hjælpe den desperate 
befolkning.
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L E D E R

Glem ikke øst
Afrika har længe været i 
mediernes fokus. 

Men 2015 målene for ned-
bringelse af fattigdom gælder 
lige så vel andre steder. 
Mens kriser i for eksempel 
DR Congo har fyldt en del i 
aviserne, kan jeg kun appel-
lere til, at vi ikke glemmer 
nøden i øst. Børn og voksne 
i lande som Tadsjikistan og 
Nepal går lige nu en hård 
og kold vinter i møde, mens 
priserne på mad og brændsel 
bare stiger og stiger. 

Tadsjikistan... hvem er i 
stand til at pege det ud på 
et verdenskort? Det er ikke 
uden grund, at vi i Mission 
Øst kalder landet for “den 
glemte krise”. Fakta er, at 
selvom et fåtal er bevidst 
om landets situation, er det 
stadig den fattigste af alle de 
tidligere republikker under 
Sovjet. Over halvdelen af 
befolkningen lever i dag 
under fattigdomsgrænsen.

Ifølge Verdensbanken er 
Tadsjikistan det eneste land 
i Europa og Centralasien, 
der højst sandsynligt ikke vil 
være i stand til at opnå de 
fleste af 2015 målene – FNs 
målsætninger for blandt an-
det udryddelse af fattigdom 
og sult, hiv/aids, forbedring 
af uddannelse, sundhed med 
mere. 
Det eneste land....

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Samtidig vurderer 
Verdensfødevareprogrammet, 
at der i Nepal lever cirka 
2,5 millioner mennesker i 
landdistrikterne (næsten 10 
procent at landets samlede 
befolkning), der akut har 
brug for fødevarehjælp. Og 
at yderligere 3,9 millioner 
risikerer at stå i den samme 
situation snart på grund af 
de stigende priser på mad. I 
sommerperioden, hvor prisen 
på ris normalt falder med 11 
procent, er den i år blevet 19 
procent dyrere i stedet.

Det handler om millioner 
af mennesker! Nytter vores 
hjælp så noget? Ja, den nytter 
for de tusinder, hvis  børn 
stadig er i live, fordi nogen 
bekymrer sig om dem.

Jeg har vel sagt det før. Nu 
tillader jeg mig alligevel at 
sige det igen. Vi kan gøre 
en forskel. Vores 17 år som 

organisation for 
de svageste har 
givet os en helt 
særlig erfaring med 
hjælp til lande 
som Afghanistan, 
Nepal, Tadsjikistan og 
Armenien. 

Som læser af Mission Østs 
blad er du blandt de få, der 
er fortrolig med behovene 
i øst. Og vi glæder os over 
at kunne bringe din hjælp 
videre til dem, der trænger 
så hårdt.Tusind tak for din 
støtte. 

Jeg ønsker alle en god jul og 
et godt nytår.

“Jeg har vel sagt det før. Nu 
tillader jeg mig alligevel at 
sige det igen. Vi kan gøre en 
forskel.”
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Mange familier i et af Nepals 
mest afsondrede bjerg-
områder lever kun det halve 
liv sammen. For at for- 
hindre, at børnene sulter, er 
mændene nødt til at rejse til 
udlandet for at arbejde.

Hvert år, når vinteren nærmer 
sig, og den sidste høst er 
i hus, pakker mændene i 
bjerglandsbyen Pamsha lidt 
mad sammen, kysser deres 
kone og børn farvel og starter 
en ugelang rejse mod Indien.

Sammen med andre mænd 
fra nabolandsbyerne vandrer 
de over det ene bjerg efter  
det andet, krydser vandløb 
og mudderskred, indtil de på 
den sjette dag når til et sted, 
hvor de kan komme med en 
bus resten af vejen.

“Her kender vi en mand, der 
låner os penge til billetten. 
Når vi efter et halvt år vender 
tilbage, betaler vi ham, hvad 
vi skylder plus fem procent i 
rente per måned.”

I seks måneder har de ingen 
kontakt til familien over-
hovedet. Der er ingen tele-
foner hjemme i landsbyen, og 
post er der slet ikke noget af i 
ét af Nepals allermest af- 
sondrede områder. 70 procent 
af befolkningen kan desuden 
ikke læse.

N E P a L

“Når vi rejser,
er der én mund mindre at mætte”
Tekst og fotos:
Tania Maria
Lüders Rusbjerg,
journalist i Mission Øst

“Er der mon nogen syge?
Får de noget at spise?
Er de overhovedet i live?”

Lige nu er Chandra, Gora, Dhan, Rana, Man, Buddhi og Dev på vej til Indien for at søge arbejde. 
Næste gang de ser deres kone og børn er i foråret.

Hjemvendt fra Nepals bjerge
Mission Østs journalist, Tania Maria Lüders Rusbjerg, er netop vendt hjem fra de bjerglandsbyer i Nepal, 
hvor vi for nylig startede nye projekter for at hjælpe den desperate befolkning. På de næste otte sider kan 
du læse om hendes møde med de mennesker, der har brug for vores hjælp til selv at bryde med den onde 
cirkel af blandt andet sygdom og underernæring.
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Når mændene rejser, bliver kvinderne ladt alene tilbage med børnene i den kolde, svære vinterperiode.

“Vi savner vores familier. Vi 
tænker: er der mon nogen 
syge? Får de noget at spise? 
Er de overhovedet i live?” 
siger Chandra.

Kun mad til én måned
“Der er intet arbejde at få i 
bjergene, men vi har brug for 
at købe tøj og mad til vores 
familier,” fortæller mændene, 
der derfor lader sig hyre som 
bygningsarbejdere, stenhug-
gere og bærere i Indien, hvor 
lønnen er en smule højere 
end i Nepal.

“Vi føler, at det er under vores 
værdighed. Vi bliver somme 
tider behandlet dårligt og 
bestjålet. Men hvad skal vi 

gøre? I vores landsby har 
selv de heldigste af os kun 
mad nok på marken til otte 
af årets måneder. Hos de 
fattigste familier rækker risen 
og kornet kun til én enkelt 
måned. Når vi rejser, er der 
én mund mindre at mætte.
Vi ved ikke, hvordan vi kan 
ændre vores liv.”

Det gør Mission Øst til 
gengæld. Sammen med vores 
lokale partnerorganisation 
er vi i gang med at bygge 
vandingskanaler, der leder 
vandet helt ned til markerne, 
så risen ikke tørrer ud og 
kun giver halvt så meget i 
udbytte. Vi eksperimenterer 
med nye sorter, der passer 

til forholdene i 
bjergene, og som 
muligvis kan 
give dobbelt så 
meget udbytte, 
som indbyggerne 
er vant til. Og vi 
underviser landmændene 
i, hvordan de bedst dyrker 
jorden for at få mest muligt 
ud af deres afgrøder.

En fremmed følelse
Der er ingen tvivl om, 
at mændene hellere vil 
blive hjemme og holde deres 
familier varme i det kolde vin-
terhalvår. Men de har svært 
ved at udtrykke den glæde, 
det vil give dem, fordi de ikke 
kan forholde sig til den.

“Hjemme i landsbyen har selv 
de heldigste af os kun mad 
nok på marken til otte af årets 
måneder.”
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Børn og voksne sulter 
i bjergene. FN har 
erklæret området for 
at være i en nød-
situation, og Verdens-
fødevare programmet 
flyver sække med ris 
ud til landsbyerne for 
at holde folk i live.

“En familie bør være sammen”
Når du læser dette, er Bhantis 
mand, Chandra, på vej til 
Indien. I de næste seks 
måneder er hun alene med 
deres fire børn i det lille 
lerhus i bjerglandsbyen. Her 
går hun i uvished om, hvor 
han er, hvordan han har det, 
og om han overhovedet er i 
live. Indtil han forhåbentlig en 
dag i foråret vender hjem med 
en smule penge, så familien 

ikke skal sulte i det halve år, 
hvor høstudbyttet ikke rækker 
og forrådet er sluppet op.

“Den dag, han tager afsted, 
græder jeg og kan slet ikke 
spise noget. Børnene vil heller 
ikke i skole. Jeg ville ønske, at 
han ikke blev nødt til at rejse. 
En familie bør være sammen,”
siger Bhanti.

Den årlige opslidende rejse 
har været en del af deres 
virkelighed i stort set hele 
deres voksenliv.

Mission Øst håber på lang 
sigt at gøre familierne i stand 
til at brødføde sig selv hele 
året rundt. Vi ønsker at give 

mændene muligheden for at 
opleve den glæde. Og at give 
kvinderne og børnene deres 
mænd og fædre tilbage.
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Det barske liv i bjergene
Tekst og fotos:
Tania Maria
Lüders Rusbjerg,
journalist i Mission Øst

Hvordan kan livet overhove-
det hænge sammen herude? 
Mission Østs udsendte har 
været på besøg i Nepals 
bjerge og fortæller med tekst 
og billeder om en over-
vældende vilje til at overleve.

“Hvor mange ben har et 
almindeligt menneske?” 
spurgte min kollega mig en 
dag, da vi vandrede fra den 
ene fattige landsby til den 
anden i et af Nepals mest 
afsondrede bjergområder, 
Humla.

“To,” svarede jeg og vidste 
godt, hvor han ville hen.
“Og hvor mange har du?” 
spurgte han og kiggede 

smilende på den vandrestav, 
jeg havde i hver hånd.

“Fire. Men hvis jeg ikke har 
fire, brækker jeg ét!” 

Bjergene i Humla er umåde-
ligt smukke. Men naturen 
er så barsk, at det er svært at 
forestille sig, hvordan livet 
overhovedet kan hænge 
sammen herude. For 
eksempel kan ét forkert trin 
på stierne betyde brækkede 
knogler. Og når der er flere 
dages vandring til den 
nærmeste læge, tager man 
ingen chancer – om det så 
betyder, at man bliver lidt til 
grin på grund af sit ekstra sæt 
ben.

Når jeg tænker tilbage på mit 
besøg i Humla er det med en 
dyb respekt for den vilje til at 
overleve, som jeg mærkede 
hos menneskene derude. Men 
som en af mændene sagde til 
mig, mens fluerne kredsede 
om hans beskidte tøj:

“Vi ved ikke selv, hvordan vi 
kan ændre vores liv.”

Folk i bjergene er i årtier 
blevet overset af resten af 
samfundet. Men med hjælpen 
fra Danmark; med vores 
materialer og vores viden, er 
her en chance for at give dem 
den forandring, der i sidste 
ende uden tvivl handler om 
liv eller død.

Nepal – et af verdens fattigste lande

- Cirka en tredjedel af befolkningen lever under 
fattigdomsgrænsen

- Under halvdelen af den samlede befolkning 
over 15 år kan læse og skrive (i distrikterne 
Humla og Mugu, hvor Mission Øst arbejder, er 
det tal helt nede under 30 procent)

- Gennemsnitsalderen er 61 år, cirka 17 år lavere 
end i Danmark (i distriktet Mugu er det tal helt 
nede på blot 36 år – det laveste i hele Nepal)

- Ud af Nepals 75 distrikter ligger Humla helt i 
bund, når det gælder kvinders vilkår

 Kilder: FN og KIRDARC

“Når mor og far knokler i 
marken, er især pigerne 
allerede i en meget tidlig 
alder overladt med ansvaret 
for de yngste. Jeg så børn 
helt ned i fireårsalderen, der 
konstant bar rundt på deres 
mindre søskende.”
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“Et måltid kan sagtens kun bestå af ristede majskolber. Tænk sig at 
skulle høste, hente vand, og få køerne på græs med så lidt ”benzin” til 

kroppen. Det er ikke underligt, at 30-årige mænd og kvinder ser ud om 
om, de burde være dobbelt så gamle.”

“Der er ingen sociale 
myndigheder, ingen bør-

neforsorg i bjergene. Hvis 
vi ikke lærer forældrene 
at drage rigtig omsorg for 
deres børn – vaske dem, 

give dem rent tøj på, sørge 
for at de får mad – er der 

ingen, der gør.”

“Den omfattende hungersnød er især tydelig hos denne lille dreng, der 
med sin udspilede mave helt klart ikke får nok at spise. Men på trods 
af deres underernæring vågnede jeg hver morgen ved lyden af glade 
barnestemmer. Dag efter dag oplevede jeg, hvordan børnenes naturlige 
nysgerrighed til livet overdøvede lyden af deres rumlende maver.”
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“Hvor der er hjerterum, er 
der husrum. Aldrig har jeg 
oplevet et ordsprog blive 
til så meget sandhed som 
i Humlas bjerge. Overalt 
blev jeg budt velkommen 
som en del af familien. Og 
selvom mange folk her 
ikke engang har mad nok 
til halvdelen af året, var 
det en selvfølge for dem 
at dele deres majs og brød 
med mig; en fremmed. På 
vej til landsbyen Pamsha 
blev jeg mødt af disse to 
mænd, der med trommer 
meddelte min ankomst.”

“Jeg vågnede en 
nat ved, at et eller 
andet kravlede på 

mit hoved. Helt indtil 
solen stod op den 

næste morgen, sov 
jeg med det ene øje 

åbent, mens jeg lå og 
lyttede til kradse- og 

pibelyde fra et andet 
sted i rummet. Den 

dag i dag prøver jeg 
stadig at overbevise 

mig selv om, at det 
kun var en mus!”

Humla og Mugu
 – en nødsituation
10.000 – så mange liv er 
Mission Øst og vores lokale 
partner, KIRDARC i gang 
med at ændre til det bedre 
i to af Nepals allerfattigste 
distrikter, Humla og Mugu. 
Hungersnøden er så 
stor, at FN har erklæret 
området for at være i en 
nødsituation. Mission 
Øst ønsker at hjælpe 
befolkningen til at klare sig 
selv på lang sigt, og derfor 
bygger vi vandingskanaler 
til markerne, så ris og 
korn ikke tørrer ud. Vi 
underviser landmændene 
i dyrkningsteknikker, der 
giver et større udbytte, og 
vi sørger for rent vand, 
latriner og hygiejne-
undervisning, der redder 
liv. Hvert år dør flere end 
13.000 nepalesiske børn 
alene af diarré på grund af 
blandt andet beskidt 
drikkevand. Det er det 
samme antal liv, som 
maoisternes borgerkrig 
kostede – over ti år.
Ét af projekterne, der om-
handler rent vand og bedre 
sanitære forhold, udføres 
i samarbejde med ECHO 
(Kontoret for Humanitær 
Bistand under EU).

KATHMANDU

Nepal
TIBET

INDIEN

HUMLA

MUGU
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N E P a L

Padma arbejder på hotel i 
Nepals lille storby Surkhet. 
Bjerglandsbyens mænd 
tager til Indien for at tjene til 
familiens overlevelse. Én ting 
har de tilfælles. De længes 
efter det sted, hvor de føler 
sig hjemme.

Jeg mødte 19-årige Padma, 
mens jeg ventede to døgn i 
Nepals lavland på, at regnen 
stoppede. Jeg var på vej op 
i bjergene, hvor Mission 
Øst hjælper fattige 
landsbyer, og det eneste 
alternativ til to-tre 
ugers vandring var 
helikopteren, der 
ikke kunne flyve i 
tågen.

Padma arbejdede 
på det lille sted, 
hvor jeg var indlo-
geret. En formiddag, 
mens hun gjorde rent 
på værelset, faldt vi i snak. 
Det vil sige så godt, hun nu 
kunne med de få engelske 
gloser, hun havde lært.

“What your name? What 
your country?” spurgte hun 
nysgerrigt og smilende.
“Tania” og “Denmark” 
svarede jeg, og hun fortalte, 
at hun som 10-årig var kom-
met hertil sammen med sin 
mor og lillesøster. Hendes far 
døde, da hun var yngre, og 
for at overleve var den lille 
familie tvunget til at søge 
væk fra hendes fødested for 
at lede efter arbejde. I dag 

er hun den eneste, der 
tjener penge. 

Søsteren 
på 14 

 
 

år går i skole. Selv gik Padma 
ud af skolen efter fem år, og 
hun nåede aldrig videre med 
sit engelsk. Men hun er stolt 
af det, hun kan.

Dagen i forvejen havde 
hun banket på min dør og 
overrakt mig to A4 sider 
med nyttige engelske udtryk 
oversat til nepalesisk. Da 
jeg senere forsøgte mig med 
“ek cop chia dinus” (må jeg 
venligst bede om en kop te) 
grinte hun højt, men sødt af 
mig. 

Skjult bag et smil
Hver dag starter hun arbejdet 
kl. seks om morgenen. De 
efterfølgende 13 timer gør 
hun rent og hjælper til i 
køkkenet. Syv dage om ugen.

“Kan du lide at 
arbejde her?” spurgte 

jeg hende.

Længslen efter at komme hjem
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Padma er en sprudlende og 
nysgerrig pige, der interesserer 
sig for andre. Men hun savner sin 
hjemby, og det kan mærkes.
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Hun trak på skuldrene, 
lagde hovedet lidt på skrå og 
prøvede at skjule det åbenlyse 
svar bag et lille smil.

“Jeg savner Jumla,” sagde 
hun og hentydede til det sted, 
hun var nødt til at flytte fra 
som lille pige.

Jeg syntes, jeg kunne for-
nemme en glød hos denne 
smilende pige – en glød, der 
langsomt var ved at drukne 
på et sted, hvor hun ikke 
følte sig hjemme.

Tågen lettede, helikopteren 
fløj igen, og et par dage 
senere sad jeg oppe i bjergene 
og talte med en flok mænd 
fra landsbyen Pamsha. Jeg 
lyttede til deres historie om, 
hvordan de hver vinter er 
nødt til at forlade deres fami-
lier og deres hjem for at tage 
til Indien og arbejde i cirka et 
halvt år. Ligesom Padma har 
de intet valg. De gør, hvad de 
må for at overleve.

Opmuntring til Padma
Jeg ved ikke, hvordan jeg 
kan hjælpe Padma – andet 
end ved at skrive til hende 
og opmuntre hende i at 
forfølge sin drøm om at blive 
kontorassistent. Mændene 
derimod har en chance for at 
blive hjemme og passe deres 

koner og små børn, hvis 
Mission Øst hjælper dem. Vi 
kan bygge vandingskanaler 
til deres marker og lære dem 
bedre landbrugsteknikker, så 
udbyttet af høsten varer hele 
året i stedet for kun ganske få 
måneder som nu.

Jeg er sikker på, at Padma 
ville have ønsket det samme; 

at nogen havde 
bekymret sig om 
hende, inden 
hun var nødt til 
at forlade det 
sted, hvor hun 
føler sig hjemme.

Læs mere om mændene 
på side 4

Længslen efter at komme hjem
“Jeg syntes, jeg kunne fornemme 
en glød hos denne smilende pige 
– en glød, der langsomt var ved at 
drukne på et sted, hvor hun ikke 
følte sig hjemme.”

Padma arbejder syv 
dage om ugen, så 
hendes lillesøster kan 
få den uddannelse, 
hun indtil videre selv 
har måttet opgive.
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Dr. Zakarian forsøger at få 
Hasmik på 15 måneder til at 
rejse sig op ved at give hende 
en stol som støtte. Det lykkes 
ikke helt. 

Hasmik er en smule slap i 
musklerne, og sammen med 

hendes forstør-
rede hovedmål 
tyder det alt 
sammen på, at 
den lille pige 
lider af mangel 
på D-vitamin. 
For at være på 

den sikre side, bliver der 
taget røntgenbilleder, der kan 
bekræfte diagnosen.
Hasmiks behov for hjælp 
blev opdaget i efteråret, da 
Mission Østs medarbejdere 
tog på hjemmebesøg i regio-
nen Gegharkunik, én af de 
to nye regioner i udvidelsen 
af Mission Østs projekt “En 
Sund Start”.

Ligesom i resten af Armenien 
bliver handicappede børn 
også her gemt af vejen 
derhjemme og får aldrig 

hverken en diagnose eller 
den behandling, der skal 
til for at ændre deres liv til 
noget godt. Hjemmebesøg 
er derfor nødvendige for at 
finde de børn, der har brug 
for hjælp. Hasmik er ét af 
dem, der nu får foretaget en 
helbredsundersøgelse hos et 
hold af læger med speciale i 
børnesygdomme.

Det kan nås endnu
Hasmiks mor, Alina, siger, at 
hendes datter græder meget 
i løbet af dagen, og hun er 

“Hvis Hasmik først var blevet 
fundet om et års tid, havde det 
haft langt større konsekvenser for 
hendes udvikling.” 
Kim Hartzner,  
læge og generalsekretær

Hasmiks hoved har en omkreds på 49 centimeter – og det er for meget.

Hasmik blev fundet i tide
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bekymret for, at hendes 
hoved vokser for meget. Den 
lille pige med de store mørke 
øjne har kun fået tilskud 
af D-vitamin i de første tre 
måneder af hendes liv, hvilket 
hun burde have fået hele 
tiden.

“Hvis Hasmik først var 
blevet fundet om et års tid, 
havde det haft langt større 
konsekvenser for hendes 
udvikling,” siger læge og ge-
neralsekretær Kim Hartzner.

“Hendes skelet, og dermed 
også hendes muskler, ville 

ikke udvikle sig normalt, og 
det ville blandt andet påvirke 
hendes evne til at gå. Men 
fordi hun kun er lidt over et 
år, kan vi heldigvis stadig nå 
at hjælpe hende, så hun kan 
komme til at bevæge sig på 
normal vis.” 

Hvis røntgenbillederne giver 
speciallægerne ret i deres 
diagnose, har Mission Østs 
partner, Arabkir børneho-
spital, et særligt program 
for børn med Engelsk Syge 
(mangel på D-vitamin), som 
Hasmik kan deltage i.

Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner prøver at lokke et smil ud af lille Hasmik.

“En Sund Start” til 
flere hundrede 
nye børn

Det blev oprindeligt 
anslået, at der lever cirka 
600 handicappede børn 
og unge i projektområdet 
alene i de to regioner 
Tavush og Gegharkunik, 
som Mission Øst netop 
har udvidet sit projekt ”En 
Sund Start” til. Det faktiske 
antal menes dog at være 
meget større.
Ligesom i resten af landet 
bliver handicappede også 
her gemt væk derhjemme 
i skam, og derfor er der 
ingen, der med sikkerhed 
ved, hvor mange børn, der 
har brug for hjælp.
Sammen med vores lokale 
partner tager Mission Øst 
på besøg helt ude i de 
enkelte landsbyer for at 
finde børnene i deres eget 
hjem. Indtil videre er 115 
blevet fundet. De bliver 
nu henvist til behandling 
på hospitaler og klinikker, 
hvor Mission Øst har 
trænet lægerne i at tage sig 
af handicappede børn.

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN
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Hasmik 
burde kunne 

rejse sig op 
ved at holde 
fast i en stol. 
Men hendes 

muskler er 
for svage.

Kys til mor 
Alina.
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du 
skal have ved hånden, disse 
numre:

Vores registreringsnummer er 
31 70 og vores kontonummer 
er 31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 
www.miseast.org

14.500 kroneres reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave til Mission Øst, 
kan du trække pengene fra i 
skat, hvis du giver mere end 
500 kroner på årsbasis. De 
første 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du 
bruger denne regel, kan du 
maksimalt fratrække 14.000 
kroner. Alle i din husstand kan 
bruge reglen.

Arv og testamente
For mange mennesker 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 Mission Øst mulighed for 
at hjælpe mennesker i nød – i 
dag og i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokor-
tet på bagsiden af bladet.

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

Sådan støtter du Mission Øst

Har du husket at oplyse dit 
CPR-nummer?

Ifølge nye regler fra SKAT 
skal Mission Øst fremover 
indberette alle fradragsberet-
tigede gaver til SKAT sammen 
med dit CPR-nummer, for at 
du kan opnå fradrag fra og 
med skatteåret 2008.

Hvis du ikke allerede har 
oplyst os dit CPR-nummer, 
beder vi dig om at gøre dette 
inden 19. december, hvis du 
ønsker fradrag for din gave 
i 2008. Send os venligst dit 
navn, din adresse, telefon-
nummer og CPR-nummer på 
e-mail til miseast@miseast.dk 
eller med almindelig post til 

Mission Øst 
Sankt Lukas Vej 13 
Postboks 149 
2900 Hellerup

Du kan også vælge at ringe på 
tlf. 39 61 20 48. Vi behandler 
selvfølgelig dine oplysninger 
fuldt fortroligt.

I 2008 kan du trække op 
til 14.000 kr. fra i skat, hvis 
du støtter med 14.500 kr. 
(de første 500 kr. er ikke 
fradragsberettigede). Dette 
beløb bliver i 2009 hævet til 
14.500 af 15.000.

Sidste chance for fradrag i 2008

Husk at bruge dine julemærker. På den måde er du med til at 
sætte fokus på børns vilkår i Nepal.
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Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

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

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift

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

4030S 2004-11 BG 1097-23820

GIROINDBETALING KVITTERING

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

773 1566 773 1566

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0812

Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

Hver dag dør 35 børn i Nepal på 
grund af noget så simpelt som 
diarré.  
Det har Mission Øst tænkt sig at 
gøre noget ved.  
Lige nu er vi i gang med at 
forandre livet for 10.000 
mennesker i Nepals fattige 
bjerglandsbyer. 

Blandt andet ved at sørge for 
rent drikkevand, så børnene ikke 
bliver syge.

Du kan være med til at sprede 
mere af det gode til mange flere.

Støt Mission Øst i dag.

Spred mere af det gode


