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Forsidefoto:
Det er ikke kun land- 
mændene i Nepals fattige 
bjerge, der er begejstrede for 
de nye vandingssystemer. 
Når udbyttet på marken 
nu bliver større, er der 
en chance for, at børnene 
kan beholde deres fædre 
hjemme i stedet for se dem 
rejse til udlandet for at lede 
efter arbejde.

 CO2 NEUTRALISERING // Klimapåvirkningen ved fremstillingen af denne tryksag er neutraliseret ved at støtte klimaprojekter i udviklingslandene, der resulterer i en tilsvarende CO2-reduktion

Nepal
– Vi flytter vandet nogle hundrede meter
I Nepals bjerge står risen og tørrer ud på markerne, og de værst ramte 
familier har derfor kun mad til én enkelt ud af årets 12 måneder. Nu 
sikrer nye vandingskanaler en væsentlig større høst.
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Afghanistan
– ”Hvorfor kommer I med 
flere insekter?”
Når man bor i en fattig, under-
udviklet landsby i Afghanistan, kan 
det være svært at forstå, hvordan 
bier kan gøre livet bedre, når man 
har fluer nok i forvejen!
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Armenien
– Nu kan den glade dreng vende tilbage
For tre måneder siden forlod Volodyas far familien 
for at søge arbejde i Rusland, og siden har den 
otteårige dreng haft symptomer på en depression. 
Mission Øst fandt ham under et besøg i hans 
landsby og sørger nu for hjælp.

Status
– Det gik din støtte til i 2008
Din hjælp har gjort det muligt for os at 
forbedre livet for flere hundredetusinde 
i det år, der netop er gået.

14
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L e d e R

Hvad blev der af den gode historie?

Afghanistan fylder meget 
i de danske medier: 
historier om krig og terror 
og billeder af kister med 
danske soldater. Som den 
største enkeltstående 
danske hjælpeorganisation 
i Afghanistan er Mission Øst 
naturligvis også påvirket af 
disse begivenheder.

Fredag den 13. maj 2005 
overfaldt en lille gruppe 
ekstremister vores kontor i 
den nordøstlige by Baharak, 
opildnet af en mullah fra 
Pakistan der havde talt 
dunder efter den påståede 
vanhelligelse af Koranen på 
en amerikansk militærbase 
på Cuba. I store dele af den 
muslimske verden blev der 
demonstreret, og mange 
steder gik vreden ud over de 
vestlige organisationer, der 
tilfældigt var i nærheden. 
Heriblandt Mission Øst.

Vore medarbejdere måtte eva-
kueres, og mange værdier gik 
tabt. I sandhed en forfærdelig 
historie. Den var da også et 
af hovedindslagene i samtlige 
danske medier, inklusive 
begge de store tv-kanalers 
nyhedsudsendelser den aften.

Den dag blev der sat fokus på 
Mission Øst. Men i de godt 
syv år, der er gået, siden vi 
startede vores hjælpearbejde 
i Afghanistan, har der været 
hundreder af andre dage 
med gode nyheder – nyheder 
der har svært ved at komme 
frem i de danske medier. 
Kvindegrupper, skoler, 
sundhedsklinikker, vejbyg-
geri, biavl og køkkenhaver, 
hvis jeg må nævne blot nogle 
af vores succesprojekter. Se 
evt. mere her i bladet på side 
10 og side 14.

Jeg vil derfor gerne opfordre 
alle jer, vores trofaste støt-
ter, til at gøre brug af jeres 
netværk til at viderebringe 
den gode historie: del bladet 
ud og fortæl, at det nytter at 
hjælpe – også i Afghanistan!

Med ønsket om et godt nytår 
vil jeg hermed takke alle jer, 
der gør det muligt for os også 
i 2009 at hjælpe i dele af 
verden, hvor andre ikke har 
mulighed for at nå ud! 

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

I syv år har der været hund-
reder af andre dage med 
gode nyheder – nyheder, der 
har svært ved at komme frem 
i de danske medier.
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N e p a L

Landmændene forventer et langt større og livsnødvendigt udbytte, når vandingskanalen på billedet er færdig. Det er Padam, der læner sig 
op ad træet i baggrunden.
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Det er utroligt, hvad sække 
med cement kan udrette i 
Nepals bjerge. Hør engang, 
hvordan de lige nu ændrer 
livet for flere hundrede men
nesker i den fattige landsby 
Kalika.

21-årige Padam har langt på 
arbejde, også selvom hans 
rismarker kun ligger et par 
kilometer fra hans hjem. 
Vejen dertil foregår nemlig til 
fods og stejlt ned ad bakke 
på besværlige, snoede og 
smalle stier i et af Nepals mest 
afsidesliggende bjergområder.

De sidste mange år er han 
heller ikke blevet mødt af 
et opmuntrende syn, når 
han når frem. En forfærdelig 
tørke efterlader risplanterne 
udtørrede, og Padam ved, at 
han ikke vil være i stand til at 

mætte sin kone og søn hele 
året rundt med de få planter, 
der overlever.

Men for nylig har adskillige 
sække cement givet ham 
håbet tilbage.

Knokler for det halve udbytte
Ikke langt fra Padams marker 
findes en kilde, der har sin 
begyndelse højt oppe i bjer-
gene. Når det har regnet, eller 
når sneen på toppen begynder 
at smelte, er kilden fyldt med 
vand, der løber lige forbi 
markerne og ud i floden ved 
bjergets fod. Men ”lige forbi” 
hjælper ikke Padam og de 89 

Vi flytter vandet
nogle hundrede meter

Tekst og fotos:
Tania Maria
Lüders Rusbjerg,
journalist i Mission Øst

”Når der kommer vand til 
risen, vil det være et stort 
skridt fremad for os”

Et større udbytte 
kan forhindre, at 
mændene må forlade 
deres familier

90 husholdninger eller 
cirka 500 mennesker i 
bjerglandsbyen Kalika 
får i år gavn af den første 
vandingskanal til deres 
marker. Og er der vand 
nok i kilden, kommer 
kanalen yderligere 46 
husholdninger i nabo-
landsbyen Lauthi til gode.
Landmændene har 
længe set deres afgrøder 
visne og dø på grund af 
den omfattende tørke i 
bjergene. Når vandet nu 
bliver ledt hen på deres 
marker, får ris og korn 
bedre betingelser for at 
gro, og der bliver mere 
mad til familien hjemme i 
landsbyen, hvor børn med 
udspilede maver ikke er 
et særsyn. Forhåbentlig er 
det med til at forhindre, 
at mændene må forlade 
deres familier i op til flere 
år ad gangen for at søge 
arbejde i udlandet.

KATHMANDU

Nepal
TIBET

INDIEN

HUMLA

MUGU
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Vandet fra den kilde, 
der løber ned ad 
bjerget, bliver ledt 
ind i cementkanalen 
og videre hen til 
markerne, der dyrkes 
af mændene fra 
landsbyen Kalika. 
Mission Øst har 
forlænget kanalen, 
så overskydende 
vand også kommer 
markerne, der tilhører 
nabolandsbyen, 
Lauthi, til gode.

55-årige Khadka er 
én af de landmænd, 
der får glæde af den 
nye vandingskanal. 
Han har fem børn 
derhjemme, som han 
har ansvaret for at 
brødføde.

andre landmænd i landsbyen, 
der er afhængige af risen og 
kornet. Det er her, cementen 
kommer ind i billedet.

For cirka et halvt 
år siden gik 
Mission Øst i gang 
med at omdanne 
cementen til en 

massiv kanal, der kan lede 
vandet fra kilden hen til 
markerne nogle hundrede 
meter derfra. 

”Når vandingskanalen er 
færdig, forventer vi et større 
udbytte på vores marker,” 
siger Padam og de andre 
mænd fra landsbyen.

De vurderer, at de på nu-
værende tidspunkt knokler 
hårdt for blot at høste en 
brøkdel af, hvad de reelt 
kunne.

”Når der kommer vand til 
risen, vil det være et stort 
skridt fremad for os. Så kan 
vi bedre sørge for, at familien 

”Vi føler os mere værdige som 
forsørgere og som mænd, hvis 
vi kan brødføde vores familie.”
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21-årige Padam smiler. 
Han ved, at vandings-
kanalen i fremtiden 
gør det nemmere for 
ham at forsørge sin 
kone og sit barn.

får noget at spise,” lyder det 
begejstret fra dem alle.

Mere værdighed
Mænd som Padam har længe 
set til, mens deres stolte rolle 
som dem, der beskytter og 
forsørger familien er blevet 
taget fra dem på grund af fat-
tigdom. Behovet for at være 
den, der passer på konen 
og børnene, har de i årevis 
måtte undertrykke på grund 
af manglen på vand, viden og 
tilstrækkeligt med mad.

”Vi føler os mere vær-
dige som forsørgere og som 
mænd, hvis vi kan brødføde 
vores familie,” siger de. 

Den mulighed håber vi at 
kunne give dem med den nye 
vandingskanal.

Kanalen, der vander et areal 
på cirka 30.000 m2 – sva-
rende til 4,5 fodboldbaner 
– bliver bygget af landsbyens 
egne mænd. På den måde får 
de muligheden for også at 
tjene lidt til føden. Og fordi 
kanalen er bygget med deres 
egne hænder og engagement, 
føler de et ansvar for at passe 
på den og vedligeholde den, 
når Mission Øst engang 
drager videre til andre 
nødlidende.
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70 procent af befolkningen i bjergene er analfabeter. Derfor 
undervises landmændene med tegninger, der viser, hvordan 
de bedst dyrker deres jord og dermed får et større udbytte.

Vi tester nye sorter og afgrøder
Har man nogensinde 
set en rismark, ved man, 
at planterne behøver 
store mængder vand for 
at gro. Ét enkelt kilo ris 
kræver flere tusinde liter 
vand. 
Traditionelt ”oversvøm-
mer” man markerne, så 
kun toppen af risplan-
terne kan ses. Men i 
distrikterne Humla og 
Mugu i Nepals bjerge er 
tørken så omfattende, 

at der er frit syn til den 
bare jord. 
De lokale landmænd 
vurderer selv, at de vil 
kunne høste dobbelt så 
meget, hvis der er vand 
nok.

Hvis ris kræver så meget 
vand, hvorfor dyrker 
folk i bjergene så ikke 
bare noget andet? 
Desværre er det ikke så 
simpelt. For det første har 

indbyggerne ikke den 
nødvendige viden og 
materialer til at forsøge 
sig med andre afgrøder 
på egen hånd. Man skal 
huske på, at blot en 
enkelt høst, der slår fejl, 
udgør en kæmpe trussel 
mod børns og voksnes 
overlevelse.
Derudover er ris én af 
de afgrøder, som aber og 
andre vilde dyr er mindst 
glade for, hvorimod de 

gerne går på rov i for 
eksempel majsen.
Mission Øst afprøver i øje-
blikket forskellige afgrøder 
og sorter, som er velegnet 
til dyrkning i bjergene, 
og som kan give et større 
udbytte. Blandt andet tester 
vi området for dyrkning af 
sennepsfrø, der også kan 
bruges som en efterspurgt 
handelsvare.
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De store børn hjælper til, 
når høsten skal i hus og 
kornet skal forarbejdes...

...imens tager de mindre søskende sig af de helt små.

Vidste du, at...
• i bjergene dyrkes risen i terrasser på grund af terrænet. Terrasser er marker, der ligger forskudt – 

som en ”trappe” op ad bjerget.

• alt arbejde med såning og høstning foregår med håndkraft uden brug af maskiner.

• alle huse har fladt tag, så familierne har et sted at lægge deres korn til tørre.

• ris er den vigtigste fødevare i bjerglandsbyerne, hvor indbyggerne spiser den sammen med 
linsesuppe. Retten kaldes for dhaal baat. Når man spiser, skal man passe på ikke at knække en 
tand – på grund af forholdene er der nemlig ofte sten i risen.
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Når man bor i en fattig, 
underudviklet landsby i 
Afghanistan, kan det være 
svært at forstå, hvordan bier 
kan gøre livet bedre, når man 
har fluer nok i forvejen!

Spændte og forventnings-
fulde havde Mission Østs 
landbrugs-medarbejdere 
kaldt til møde i en landsby 
i Yomgan. Som de første i 

distriktet ville de præsentere 
indbyggerne for biavl og 
honning-produktion.

Landsbyboerne tog plads 
på gulvet. Mødet startede, 
og de lyttede roligt og 
tålmodigt, mens holdet 
fortalte dem om be-
tydningen af et biavls-
projekt i deres landsby. 
Da holdet var færdig 

med at tale, besluttede én af 
medarbejderne at vise dem, 
hvordan man kan uddan-
nes til at pleje og beskytte 
bierne. Han åbnede derfor 
det medbragte bistade.

Tekst og fotos: Aziz 
Baig, provinsleder i 
Badakhshan, Afghanistan

”Hvorfor kommer I
med flere insekter?”

I løbet af nogle få 
måneder fik Mission 
Øst bevist, at biavl slet 
ikke er nogen dårlig 
ide.

”Vi synes, det er mærkeligt, at I 
kommer med fluer, der stikker 
vores kvinder og børn.”

a f g h a N i s t a N10



Stort potentiale 
for biavl

Distriktet Yomgan, hvor 
Mission Øst senest har 
startet nye biavlspro-
jekter, ligger i provinsen 
Badakhshan, der har et 
stort potentiale for biavl. 
Området er rigt på flora 
og kendt for sin honning 
af god kvalitet. Samtidig 
er efterspørgslen stor. 
Så stor, at de få biavlere, 
der findes dér, slet ikke 
kan følge med. Der er 
derfor god mulighed for, at 
mange flere afghanere kan 
arbejde sig ud af fattig-
dommen, hvis de får hjælp 
til at producere honning.
Mission Øst startede 
biavls-aktiviteterne i 2006 
som en del af et større 
landbrugsprojekt.

Så snart bistadet blev åbnet, 
rejste folk sig i panik og 
søgte mod døren. Situationen 
kom helt bag på Mission 
Østs hold, der aldrig havde 
oplevet sådan en reaktion før.
”Hvorfor bliver I så forskræk-
kede?” spurgte Naqib, én af 
medarbejderne. 
”Fordi bierne vil flyve ud af 
boksen og bide os! Og vi har 
ikke lyst til at dø!” svarede 
en skræmt indbygger. 
”Vi troede, at Mission Øst 
kom med gode ting. Vi synes, 
det er mærkeligt, at I kom-
mer med fluer, der stikker 
vores kvinder og børn. 
Desuden har vi fluer nok i 
forvejen!” sagde en anden.

Efter en nervepirrende 
indsats lykkedes det holdet 
at berolige indbyggerne og 
få dem til at tage plads på 
gulvet igen. 
”Bierne gør jer ikke noget. De 
vil tværtimod hjælpe jer ved 
at producere honning, som 
er godt for jeres helbred. Og 
vi udstyrer jer med handsker, 
dragt, slør og en hat, der vil 
beskytte jer.”

Andre landsbyer 
vil også være med
Oplevelsen lærte os, at der 
også i Yomgan findes men-

nesker, der – lige så meget 
som de mangler materielle 
nødvendigheder – mangler 
en viden om, hvordan de kan 
hjælpe sig selv.

I løbet af ganske få måneder 
fik Mission Øst bevist over 
for indbyggerne, at bierne 
gør langt mere gavn end 
skade. Så meget at andre 
landsbyer i distriktet nu 
er begyndt at efterspørge 
den samme hjælp.

De nye biavlere i 
Yomgan producerer i 
dag honning nok til, 
at de kan sælge den på 
det lokale marked og 
købe mad, tøj og medicin 
til familien for de penge, de 
tjener.

Da bistadet blev åbnet, sprang landsbyens mænd hen til 
udgangen.

Afghanistan
QANDAHAR

KABUL
HERAT

IRAN

PAKISTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN TAJIKISTAN

BADAKHSHANBADAKHSHAN
TAKHARTAKHAR
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For tre måneder siden forlod 
Volodyas far familien for at 
søge arbejde i Rusland.
 
Siden faren rejste, har den 
otteårige dreng udviklet en 
række forskellige symptomer 
på en depression, heriblandt 
tics ved øjnene og en meget 
aggressiv og nærtagende 
adfærd. Om natten vågner 
han med et skrig. 

Når faderen ringer fra 
Rusland, løber han straks 
hen for at tale med ham i 
telefonen. Han elsker sin far 
meget højt.

Volodya deler skæbne med 
tusindvis af andre ulykkelige 
armenske børn, der oplever, 
at familien bliver splittet, 
fordi den ene forældrer er 
nødt til at rejse væk for at 

finde arbejde," fortæller ge-
neralsekretær Kim Hartzner. 
Han var i efteråret selv med 
ude og lede efter flere af de 
børn, der bliver gemt væk 
i hjemmene i landsbyerne, 
fordi børn med psykiske og 
fysiske handicap er forbundet 
med en stor skam.

"Den her lille dreng sym-
boliserer den sociale nød, 

Nu kan den glade dreng
vende tilbage

a R M e N i e N

Psykiateren, Dr. Karine 
Lulejyan har givet 
Volodyas mor sit 
mobilnummer, så hun 
kan ringe, hvis hun 
har brug for hjælp.
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”Volodya har en rigtig god chance for at få det godt igen, nu hvor han er blevet fundet,” siger 
Mission Østs generalsekretær, Kim Hartzner, der her hilser personligt på den otteårige dreng.

der findes i Armenien. Og 
uden vores indgriben har 
landet ikke selv en chance 
for at give børn som Volodya 
livsglæden tilbage," siger 
Kim. 

Hjælp til at sove om natten
Det hold af børnelæger, som 
Mission Øst samarbejder med, 
har rådet Volodyas mor til at 
tage barnet med til en psyko-
log og har forklaret hende, at 
der ikke er noget fysisk galt 
med drengen, heller ikke med 
maven eller med hjertet.

Lægerne har ordineret et 
medikament, der vil hjælpe 

Volodya til at sove om natten. 
De har opmuntret moren 
til at sørge for, at han får 
nok søvn. Og Volodya er nu 
blevet henvist til opfølgende 
behandling hos psykologen 
på Center for Udvikling 
og Genoptræning af Børn, 
som Mission Øst etablerede 
for cirka et år siden i det 
område, hvor han bor.

”Vi kan ikke hente Volodyas 
far hjem, men vi kan sørge 
for, at Volodya igen bliver 
den samme glade dreng som 
før. Og det gør en forskel,” 
siger Kim Hartzner.

Banker på døre for 
at finde skjulte børn

Ligesom i resten af 
Armenien bliver handi-
cappede børn i regionerne 
Tavush og Gegharkunik 
også gemt væk i hjemmet i 
skam. Mission Øst og vores 
lokale partner er helt ude 
at banke på døre i de en-
kelte landsbyer for at finde 
de skjulte børn. Børnene 
bliver undersøgt af et 
hold læger, som Mission 
Øst samarbejder med. I 
mange tilfælde bliver de 
henvist til behandling på 
blandt andet hospitaler og 
klinikker, hvor Mission Øst 
har trænet læger i at tage 
sig af handicappede børn.
Det blev oprindeligt 
anslået, at der lever cirka 
600 handicappede børn 
og unge 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.

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN
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Det gik din støtte til i 2008
2008 var et begivenhedsrigt år for Mission Øst, hvor vi blandt 
andet for alvor gik i gang med at hjælpe den desperate 
befolkning i Nepals mest afsondrede bjergområder. 

Her er et udsnit af, hvad dine penge blev brugt til i 2008.
Behovet for hjælp er der stadig, og derfor fortsætter vi med 
din støtte at give de mange nødlidende i Øst et mere værdigt 
liv. Tak, fordi det også betyder noget for dig!

Afghanistan
- 20.451 mænd og kvinder modtog under-

visning i livsnødvendig hygiejne

- 29 kvindegrupper har fået hjælp til at 
starte en opsparing, som kvinderne hver 
især kan låne af til f.eks. medicin eller til 
at starte en lille handel

- 2.795 familier modtog hjælp til at plante 
en køkkenhave med grøntsager, de kan 
sælge for at overleve

Nepal
- 50 landmænd modtog undervisning i 

landbrug og dyrkning af køkkenhaver

- 20 landbrugsgrupper blev oprettet til 
at hjælpe de 50 landmænd med at 
videregive deres nye viden til andre i 
landsbyerne

- 1.100 mennesker har fået gavn af ét nyt 
og fire genopbyggede vandingssystemer

Rumænien
- 250 familier i afsondrede bjergområder modtog medicin og 

lægeundersøgelse

- 200 roma familier modtog materielle nødvendigheder

- 80 fattige familier modtog social og materiel hjælp

- 750 pakker blev uddelt til syge kræft- og tuberkuloseramte 
samt svært handicappede børn

Armenien
- 650 børn med handicap 
eller indlæringsvanskelig-
heder blev fundet og 
kommer nu i skole

- 1.150 forældre til børn med 
handicap blev medlem af en 
støttegruppe

- 306 børn blev læge-
undersøgt, hvoraf 110 blev overført til videre behandling på 
det center, som Mission Øst har etableret.

Tadsjikistan
- 3.800 landmænd modtog blandt andet såsæd og redskaber

- Det første spadestik til et center, der gavner flere end 800 
børn med handicap, blev taget

- 257 landsbyer blev evalueret med hensyn til deres risiko for 
blandt andet oversvømmelser og jordskælv
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Skattefradrag

Mission Øst har den 15. januar indberettet gaver 
fra året 2008 til SKAT. Det er et krav fra SKAT for, at 
du kan få fradrag i skatten.

Fremtidigt kan du se dine fradrag automatisk på 
din skatteopgørelse.

Som det måske er bemærket af de fleste, har 
Mission Øst gennem hele 2008 arbejdet målrettet 
på at indhente og gennemtjekke den nødvendige 
information i form af CPR-numre og beløb. 

Skulle der alligevel have indsneget sig en fejl, 
eller mangler du et fradrag, skal du (igen i henhold 
til SKAT) henvende dig til os og få det rettet. Det 
gælder også, hvis du ikke har modtaget vores 
information.

Vi tager gerne imod en opringning – fradrag i skat 
kan have stor værdi.

Tak fordi du støttede Mission Øst.

Kom tættere på det arbejde, du er med til at støtte, når vi 
holder årsmøde i maj.

Efter to år i felten er generalsekretær Kim Hartzner og familie 
vendt hjem til Danmark. Den 17. maj får du blandt andet 
chancen for at høre hans meget personlige fortælling om at stå 
ansigt til ansigt med de handicappede og socialt udsatte børn, 
du er med til at hjælpe.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Generalsekretær 
Kim Hartzner
er tilbage i Danmark
- mød ham på årsmødet den 17. maj

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 menne-
sker i nød – i dag og i morgen.

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

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

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
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.

15.000 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 
499 kroner giver ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

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

 4030S (01-09) DB 534-26493

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

 

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
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INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

Tænk kun at have mad nok til 
familien i én enkelt måned ud af 
et helt år. For de værst stillede 
i Nepals bjerge er det virkelig-
heden. Men det behøver slet 
ikke at være sådan. Ved at bygge 
vandingskanaler til markerne og 

lære indbyggerne at dyrke jorden 
på den bedst mulige måde, kan vi 
hjælpe dem til et større udbytte 
og til at sørge for sig selv på lang 
sigt.

Støt Mission Øst i dag.

Mad nok til hele året
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