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på oplevelse i den tidligere sovjetrepublik. Tag med på deres 
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Tadsjikistan
– Valget står ikke længere mellem mad og medicin
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Vinteren nærmer sig, i 
Danmark luner vi os i stuernes 
varme og – håber jeg  
– i hinandens selskab. Med 
det in mente sidder jeg 
samtidig med en stolthed 
over de ukuelige og dygtige 
medarbejdere, som også 
denne vinter har valgt at 
arbejde for de svageste i Øst. 

Vinteren byder dem ikke på 
behagelige oplevelser. Jeg 
ved, at Marydean og holdet 
i Tadsjikistan i år formentlig 
vil opleve, at kulden giver 
dem mangel på både strøm 
og lys i længere perioder.

Jeg tager hatten af for Namik 
og resten af vores engagerede 
folk i Afghanistan, der trods 
den øgede sikkerhedsrisiko 
ikke sparer sig for at gøre 
livet bedre for tusindvis af 
mennesker i et af verdens 
fattigste og mest hærgede 
lande.

Jeg misunder ikke Saskia 
og Deepak, der lever uden 
rindende vand, med strøm 
fra en generator og sprækker 
i trægulvet ned til hyttens 
underboere i Nepals barske 
bjerge for at hjælpe en 
befolkning til at klare sig selv.

Jeg husker selv fra min tid i 
Armenien, hvordan vinteren 
og de ulidelige minusgrader 

gjorde livet besværligt, når 
vandrør frøs til, og luften 
på skoler og andre steder, 
hvor vi arbejder, var koldere 
indenfor end udenfor.

Det bliver aldrig nemt at skabe 
et bedre liv for de svageste i 
Øst, men det er dét, vi alle 
brænder for. Jeg glæder mig til 
at komme tilbage til arbejdet 
derude, men jeg mindes 
samtidig, hvordan det barske 
klima gør alting vanskeligere. 
Og det, der varmer, når man 
er derude, er varmen, der 
kommer fra vores lille land. 
Den er vigtig og skal ikke 
mangle fra os herhjemme 
denne vinter.

Tak for din opbakning – på 
vegne af de der bliver hjulpet, 
men også for den varme 
opbakning som vores medar
bejdere mærker fra dig. Med 
ønsket om en glædelig jul til 
dig og din familie.

Varme midt i kulden

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær
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A R M E N i E N

En flok danskere lod sig 
i efteråret overvælde af 
det modsætningsfyldte 
Armenien, da Kristeligt 
Dagblad og Mission Øst 
inviterede på oplevelse i den 
tidligere sovjetrepublik. Tag 
med på deres rejse her:

Bussen med de 22 danskere 
drejer fra alfarvej et sted i 
Armenien. Den rare  
monotone cement bliver til 
mindre rar bumpet jord, og 

træer og marker langs vejen 
forvandles først til ét hus, og 
længere henne til endnu ét, 
indtil husene til sidst ligger så 
tæt, at de danner en mindre by.

Ældre mørkhårede kvinder 
stikker deres hoveder ud 
af vinduer i slidte etage
ejendomme, og nysgerrige 
børn kigger op fra bagsædet 
af forældrenes rustne, øst
europæiske biler. ’Hvad mon 
de mange blonde mennesker 

laver her, hvor er de på vej 
hen?' synes de at tænke. Det 
er ikke hver dag, en stor bus 
prøver kræfter med områdets 
hullede grusveje. Regnen 
har tilføjet det hele en smule 
smat, og hastigheden op ad 
bakke efterlader god tid til at 
suge indtryk til sig, både hos 
dem, der sidder inde i bussen 
og hos dem udenfor.

Endelig drejer den af, ind 
ad en åben port, og standser 

Danskere besøger børn  
med handicap i Armenien

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst
Foto: Hayrapet Hovsepyan 
og Tania Maria Lüders 
Rusbjerg

”Det glæder mig at se 
med egne øjne, at alt 

det, jeg har læst om 
i Mission Østs blade 

gennem årene, virkelig 
gavner de mange 

børn, som tidligere 
ikke fik nogen som 

helst hjælp,” siger Else 
Lindenstrøm Poulsen 

fra Brøndby, der har 
støttet arbejdet i 

Armenien helt fra start 
i 1992.
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foran en bygning af ældre 
dato. Velkommen til Gavar 
Specialskole for børn med 
handicap.

Anderledes forhold
”Mit første indtryk var fattig
dommen, som stod i så stærk 
kontrast til danske forhold, 
hvor vi hjemme er meget 
mere privilegerede,” fortæl
ler 62årige Anna Kirstine 
Haugaard fra Odense.
”Jeg så det for eksempel 
på bygningerne og på 
legepladsen – der var ikke de 
indbydende omgivelser og 
farvestrålende klatrestativer, 
som vi er vant til.”
”Man ville få svært ved at 
finde en dansk lærer eller 
pædagog, som vil arbejde 
under de forhold,” supplerer 
Hanne Marie Winkel fra 
Humlebæk,
”Men lærerne var så stolte, 
da de viste os rundt i bygnin
gerne, som havde undergået 
en forvandling fra den rene 
ruin til funktionsdygtige 
lokaler.”

Og stolte har de god grund til 
at være. Kostskolen er blevet 
et forbillede for andre skoler 
i landet og giver børn, der før 
blev gemt væk derhjemme 
på grund af deres handicap, 
en chance for at lege og lære 
og opdage en verden med 

langt flere muligheder, end de 
nogensinde før har haft.

Ikke bare et nummer
Det er ikke alle børn, der er 
mødt frem endnu. Dagen 
forinden har Armenien 
haft 18års fødselsdag efter 
løsrivelsen fra Sovjet, og 
mange har været på forlænget 
weekend hos familien for at 
fejre den.
Selvom skolen for nylig har 
fået varmeapparater hist 
og her, er der stadig køligt 

indenfor, og de danske be
søgende beholder fornuftigt 
nok deres trøjer på. Ligesom 
børnene. 
Men stem
ningen er til 
gengæld alt 
andet end 
kølig.

”Varme, det 
manglede der 
ikke,” siger Anna Kirstine 
Haugaard om den imødekom
menhed, hun oplevede. 

”Det er et fantastisk arbejde, der bliver gjort,” siger Lone Nybye Nielsen fra Herning, der her 
besøger specialskolen i Gavar. ”Og der er virkelig brug for hjælp,” tilføjer hun.

 ”Det var en stor oplevelse at se 
børnene blive stimuleret af kyndige 
læger, psykologer og fysioterapeuter, 
alle med stor kærlighed til børn.”

Else Lindenstrøm Poulsen, Brøndby
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”Jeg mødte nogle meget 
engagerede og profes
sionelle mennesker, der 
virkede utrolig interesserede 
i børnene. Jeg har selv altid 
haft en svaghed for børn med 
handicap,” fortæller hun, 
der i cirka 20 år har arbejdet 
som psykolog blandt børn 
med handicap i Danmark.

42årige Lone Nybye 
Nielsen fra Herning, der 
læser til pædagog og 
overvejer at specialisere sig 
i børn med specielle behov, 
er enig:
”Det var dejligt at se, at bør
nene ikke bare er et nummer, 
men at lærerne virkelig inte

resserer sig for dem. Jeg har 
oplevet herhjemme, hvordan 
man nemt kan komme til at 
glemme det enkelte menne
ske. Men det var tydeligt, at 
det, de gør, gør de helhjertet.”

Hjælp i et lille gult hus
Chaufføren starter atter 
motoren, 
og bussen 
bumper 
tilbage ned 
ad vejen, 
indtil der 
bliver 
længere 
mellem 
husene og de igen erstattes af 
træer og marker.

 ”Mit første indtryk var fattigdommen, 
som stod i så stærk kontrast til danske 
forhold, hvor vi hjemme er meget mere 
privilegerede.”

Anna Kirstine Haugaard, Odense

Marina fra Mission Østs kontor i Armenien 
viser Lis Scheel Andersen fra Lemvig, hvordan 
kikærter og linser bliver brugt til at træne 
børnenes motorik på det nye genoptrænings-
center i Ijevan.

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN

Vil du med til 
Armenien?

Kristeligt Dagblad og 
Mission Øst gentager suc-
cesen næste år og arran-
gerer endnu en læserrejse 
til Armenien. I efteråret 
2010 kan du opleve et 
land, der stadig er præget 
af den gamle mentalitet 
fra tiden under Sovjet for 
18 år siden. Den tidligere 
kommunistiske republik er 
med sin barske fortid – krig, 
folkedrab, hungersnød, 
jordskælv – fyldt med 
lærerig historie og adskillige 
kulturskatte, som der bliver 
rig mulighed for at lade sig 
tryllebinde af. Rejsen byder 
selvfølgelig på en personlig 
oplevelse af Mission Østs 
arbejde samt en fængende 
introduktion til Armeniens 
lidet kendte forbindelse 
til Danmark, der startede i 
starten af 1900-tallet med 
en dansk kvinde ved navn 
Karen Jeppe.
Følg med på  
www.kristeligt-dagblad.dk 
eller kontakt rejse arrangøren 
Unitas Rejser på  
tlf. 87 231 240 for mere 
information.
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Men turen er langt fra 
overstået. Dagen efter kører 
bussen endnu længere væk, 
forbi store søer, gennem 
golde bjergpas og skovrige 
områder, indtil den standser 
foran et gult hus med store 
vinduer. Inden for døren 
strømmer klassisk musik ud 
fra en lille radio i receptioni
stens bås. I de lyse værelser er 
fysioterapeuter, talepædago
ger og psykologer i gang med 
genoptræning af små børn, 
mens deres forældre ser glade 
til. For blot et år siden skulle 
børnene hver gang helt ind til 
hovedstaden for at få nogen 
som helst hjælp, igennem de 
skovrige områder, igennem 
bjergpassene, forbi de store 
søer. Umuligt for en hårdt
arbejdende familie, hvis børn 
med autisme, fysiske handi
cap, spastiske lammelser med 
mere derfor var tvunget til at 
blive hjemme, hvor de blot 
fik det værre og værre.

”Jeg har igennem mit arbejde 
i Danmark oplevet, hvordan 
manglende hjælp kan påvirke 
et lille barn på lang sigt,” 
fortæller Anna Kirstine 
Haugaard og udtrykker sin 
begejstring for, at der nu 
endelig er hjælp at finde.

En stor oplevelse
Else Lindestrøm Poulsen fra 
Brøndby har støttet Mission 
Østs arbejde i Armenien 
siden 1992 og har nu oplevet 

det med egne 
øjne for allerfør
ste gang:

”Det var en stor 
oplevelse at se 
børnene blive 
stimuleret af 
kyndige læger, psykologer og 
fysioterapeuter, alle med stor 
kærlighed til børn. Stedet var 
præget af varme og et ønske 
om at hjælpe det enkelte barn 
på lige netop det niveau, det 
befinder sig på både fysisk, 
motorisk og intellektuelt,” 
siger hun.

Der findes stadig børn i 
Armenien, som lever gemt 
væk derhjemme. Handicap er 
stadig forbundet med et tabu 
i store dele af landet. Men et 
hold fra Danmark fik lov at 
opleve, hvordan hjælp udefra 
kan hjælpe forældre, naboer, 
myndigheder til at ændre 
synet på mennesker med 
særligt behov.

”Jeg fik den opfattelse, at man 
er begyndt at prøve at forstå 
børnene i stedet for at se dem 
som problemer. Det synes jeg 
rigtig godt om,” slutter Lone 
Nybye Nielsen.

62-årige Anna Kirstine Haugaard, der selv arbejder med 
udviklingshæmmede børn i Danmark, lagde især mærke til, 
hvor få redskaber, lærere og elever har i Armenien: ”Jeg så 
et barn, der havde svært ved at kommunikere. En computer 
kunne det meget nemmere for ham at udtrykke sig, men 
hjælpemidler, som bruges rigtig meget i Danmark, er bare 
ikke til rådighed dernede.”

 ”Det var dejligt at se, at børnene ikke bare 
er et nummer, men at lærerne virkelig 
interesserer sig for dem.”

Lone Nybye Nielsen, Herning
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A f G h A N i s t A N

63-årige Rehmatullahs hus 
ligger faretruende tæt på 
flodbredden. Dér har det ikke 
altid ligget.

For blot få måneder siden 
boede Rehmatullah og hans 
familie på sikker afstand fra 
det brusende vand, beskyttet 
af marker og træer. Men ikke 
længere. Det er som om, 
nogen har fjernet stykket 

mellem huset og floden, 
klippet det bort fra jordens 
overflade.

Det skete i maj i år. De 
værste oversvømmelser i 
Afghanistans Badakhshan
provins i næsten tre 
årtier slugte store dele af 
Rehmatullahs frugttræer og 
landbrugsjord med afgrøder 
og efterlod hans hjem sårbart 

over for de næste vandmas
ser, der uden tvivl vil komme. 
Når han i dag går ud af døren 
i det primitivt byggede hus, 
er der kun få meter til floden. 

”Jeg følte mig totalt hjælpeløs 
og fuldstændig ude af stand til 
at beskytte min familie og mit 
hjem mod fremtidige kata
strofer,” siger landmanden, 
(fortsættes på side 9)

En mur der beskytter
Af Aziz Baig, provinsleder, 
Mission Øst, Afghanistan

Rehmatullah foran sit hus, som floden nu løber ganske få meter fra.
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Blandt 21 organisationer er 
Mission Øst udvalgt til at 
lede forebyggelse og be-
kæmpelse af aids og forhin-
dre en epidemi i Armenien 
frem til år 2015.

Global Fund, der står for en 
fjerdedel af verdens midler 
til bekæmpelse af aids, har 
betroet Mission Øst med 
opgaven som tovholder 
for halvdelen af fondens 
donationer til Armenien 
frem til år 2015. Mission 
Øst overtager hvervet efter 
World Vision, verdens største 
hjælpeorganisation.

I mange af verdens fattigste 
lande har aids sat udvik
lingen i stå. Det samme 
risikerer at ske i Armenien, 
hvor der i dag anslås at være 
omkring 3.000 hivsmittede. 
Tallet kan i løbet af kort tid 

A R M E N i E N

Global Fund
25 procent af de midler, 
der i dag bruges til at 
bekæmpe aids verden 
over, kommer fra Global 
Fund. ”The Global Fund To 
Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria” er en 
international institution 
fra 2002, der blev til under 
opfordring fra blandt 
andre G8 landene og den 
tidligere FN generalsekre-
tær Kofi Annan. Til dato 
har fonden sponsoreret 
15,6 milliarder dollars i 
140 lande til blandt andet 
forebyggelse og behand-
ling af aids, tuberkulose 
og malaria. Den største 
donation fra en ikke-
statslig organisation blev 
givet i 2006, da The Bill & 
Melinda Gates Foundation 
valgte at donere 500 
millioner dollars til blandt 
andet kampen mod aids.

 ”Som armenier har det virkelig bedrøvet mig, hvor stor uvidenheden 
er omkring hiv/aids her i landet. Samtidig har jeg opdaget, hvor stor 
en skam, der er forbundet med sygdommen, og at mange derfor 
stadig fortier sandheden. Det er mit håb, at vi kan skabe en bedre 
forståelse i samfundet og udrydde skammen, så vi kan redde liv og 
forebygge, at endnu flere rammes.”

Raffi Doudaklian, Mission Østs landeleder i Armenien

vokse kraftigt, hvis der ikke 
gribes ind med en storstilet 
indsats med forebyggelse og 
information – og det er den 
indsats, Mission Øst skal stå 
i spidsen for.

Armenien er særlig sårbart, 
fordi landet er afhængigt af 
Rusland, hvor epidemien er 
helt ude af kontrol. Her er 
næsten 1 million mennesker 
smittet. 100.000 armeniere, 
hovedsagelig mænd, arbejder 
i Rusland, og mange kommer 
hjem på besøg og bærer 
sygdommen med sig. Blandt 
andet på grund af det store 
tabu når mændene at smitte 
familien og efterlader sig med 
deres tavshed forældreløse 
børn.

Det ukendte og uudtalte 
er også en trussel mod de 
350.000 unge i Armenien 

melllem 15 og 24, som er 
særligt sårbare. Det samme 
er børn, der ikke kan passe 
skolen og skabe sig en frem
tid, enten fordi de selv skal 
i behandling, eller fordi de 
må blive hjemme for at passe 
deres smittede forældre.  

Mission Østs opgave bliver at 
fordele og kontrollere midler 
fra Global Fund til de rette 
organisationer og sørge for, at 
støtten når helt derud, hvor 
den gør allermest gavn.

En epidemi lægges i vores hænder

 ”I årevis har Mission Øst kæmpet for at give armenierne den del 
af det livsnødvendige sundhedssystem, landet ikke selv har haft 
ressourcer til at tilbyde befolkningen. Arbejdet med at stoppe aids 
er endnu en vigtig håndsrækning på det område. Og vi bliver nødt til 
at sætte ind med det samme, hvis vi ikke skal miste kontrollen med 
en sygdom, der lige nu spreder sig som en epidemi i Østeuropa.”

Dr. Giorgi Pkhakadze, Mission Østs Global Fund projektleder
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Marts 1993:
”To tredjedel af sygehusene 
i Armenien er lukkede på 
grund af mangel på brændsel, 
og kun livsvigtige kirurgiske 
indgreb bliver foretaget. 
Selv på operationsstuerne 
er temperaturen visse steder 
under frysepunktet! I 
oktober sidste år fløj Mission 
Øst et beredskabssygehus 
til Armenien. Det er nu 
installeret i hovedstaden 
Jerevan, hvor det bruges til 
behandling af ofre for krigen 
i Aserbajdsjan.”

Maj/juli 1993 – Kim Hartzner 
er taget til Armenien med en 
sending nødhjælp:
”Armeniens hovedstad ligner 
sig selv: En spøgelsesby, 
hvor der kun er elektricitet 
34 timer i døgnet, og hvor 
indbyggerne må bruge fakler 
for at finde vej hjem om 
aftenen, hvis man da ellers 
tør vove sig udenfor. Byen 
hærges af glubske hunde, der 

ser ud som de hverken har 
fået vådt eller tørt de sidste 
mange måneder. En mørk 
nattetime fik jeg pludselig 
tømt mit forråd af adrenalin, 
da tre sultne hunde væltede 
frem bag et gadehjørne (…) 
Vi føler os tit totalt mag

tesløse, når vi taler med 
mennesker, der bogstaveligt 
talt har mistet alt. Det synes 
umuligt at trøste. Alligevel 
har vi et ønske om at bringe 
håb midt i håbløsheden, 
hjælp midt i nøden og tro 
midt i vantroen.”

”Mens verdens opmærksomhed naturligt nok nu er rettet mod den tragiske borgerkrig i det 
tidligere Jugoslavien, og sandsynligheden for at en ny krig mod Irak stiger, er en lille kristen 
europæisk nation, Armenien, i fare for at blive udslettet.”

Sådan skrev Kim Hartzner, der i dag er generalsekretær for Mission Øst, i 1992. Nyhedsbrevet blev dengang trykt med sort på 
almindeligt hvidt A4 papir og fortalte, hvordan Mission Øst, der ikke engang var fyldt ét år, regnede med at sende hospitalsudstyr, 
medicin og fødevarer til en udsultet, desperat befolkning inden for de kommende par måneder. Det, der startede som akut nødhjælp 
for at redde liv i Armenien, inden det var for sent, har i dag udviklet sig til en hjælp, der rækker meget længere ind i fremtiden. 

Meget er sket på 17 år
Gennem uddrag fra nyhedsbreve og blade kan du på de følgende sider følge historien i Armenien fra papkasser  
med mad til en kamp for handicappedes rettigheder og frem til i dag, hvor verdens største humanitære fond inden for 
udryddelse af hiv/aids netop har betroet Mission Øst med opgaven som forvalter af fondens projekter frem til år 2015.

September 1993
”Efter lang tids venten kan vi nu se en foreløbig ende på vort projekt i Sisian, en by 
i det sydøstlige Armenien (…) Her skal beredskabssygehuset fra Næstved samt det 
øvrige hospitalsudstyr installeres i en tidligere skole, der nu er under ombygning til 
et komplet sygehus med 200 sengepladser og samtlige faciliteter til behandling af 
krigsofre (…) Sygehuset vil få navnet ”Danmark”.”

Sygehuset "Danmark" i Sisian i Armenien
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April 1994 – Mission Øst er 
i 1993 begyndt at støtte et 
børnehjem. Kim Hartzner 
fortæller:
”Under den store nød
hjælpsaktion i Armenien 
i januar besøgte vi den 
sidste aften før hjemrejsen 
børnehjemmet Nubarasjen 
uden for hovedstaden 
Jerevan. På hjemmet bor 120 
forældreløse børn og unge i 
alderen 5 til 20. De fleste af 
børnene er retarderede. Da 
vi bankede på hoveddøren, 
udbrød børnene begejstret: 
”Danmark, Danmark!”. 
Temperaturen inden døre 
var lige over frysepunktet, 
og eneste belysning var 
skæret fra en svag petrole
umslampe. Børn og lærere 
på Filipskolen på Amager 

havde betalt for en sending 
kød og sukker, som vi delte 
ud på børnehjemmet, og en 
ven af Mission Øst havde 
sørget for en stor kasse med 
LEGOklodser.”

Juni 1994
”Situation i Armenien bliver 
mere og mere alvorlig (…) 
I en appel fra FN den 15. 
marts blev den beskrevet 
således: ”Forholdene 
i Armenien er nu så 
drastiske, at store dele af 
befolkningen reelt sulter og 
lider under de forværrede 
sundhedstilstande. Der 
er mangel på helt basale 
forsyninger.” Der er derfor 
mere end nogensinde brug 
for at hjælpe det nødstedte 
armenske folk.”

Oktober 1994
”Endelig sker det! Den 15. 
september starter Mission 
Østs næste store nødhjælps
projekt i Armenien: 
168 tons nødhjælp vil i 
fire store transportfly blive 
fløjet fra Danmark til det lille 
kaukasiske land. Et Mission 
Østteam på 10 personer 
vil overvåge fordelingen 
af 142 tons fødevarer, der 
vil blive delt ud til 11.397 
forældreløse børn, enlige 
mødre, flerbørnsfamilier, 
arbejdsløse, handicappede 
og pensionister i den sydlige 
Sisianprovins.”

Marts 1994 – René Hartzner, stifter og daværende 
generalsekretær, skriver:
”Da vi sidste måned delte over 12.000 fødevarepak
ker ud i Kafanområdet i Armenien, oplevede jeg at 
se lyset i øjnene på en gammel forarmet kvinde, da 
hun fik den store fødevarepakke. Og tre ældre kvin
der næsten overfaldt og kyssede mig af bare glæde 
og taknemmelighed – inden de selv havde modtaget 
en pakke. Jeg tror, deres glæde skyldtes, at nogen 
fra et fjernt land tænkte på dem og ønskede at 
hjælpe dem nu midt i den strenge vinter.”

Mission Østs stifter og tidligere generalsekretær René Hartzner (tv.) ved en af de mange fødevare-
uddelinger i 1990'erne
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September 1995
”Den 5. juli var en stor dag 
for Armenien. For første gang 
i seks år kørte nødhjælp fra 
vesten ind i Armenien – i 
tyrkiske lastbiler. Hjælpen 
fra Mission Øst havde været 
over en måned undervejs. 
Først med skib fra Danmark, 
Tyskland og Holland til 
Tyrkiet, og derefter med 
lastbil gennem Tyrkiet og 
Georgien til den armenske 
grænse. Efter vi havde 
ventet et døgn nær grænsen, 
dukkede de første tyrkiske 
lastbiler op med Mission Øst 
mærker. Men georgierne ville 
i første omgang ikke lade dem 
passere grænsen! Først efter 
seje forhandlinger lod de den 
dyrebare last slippe igennem.”

Januar 1 996
”Varazdat har arbejdet som 
øjenkirurg i 10 år (…) 
De første 2½ måneder på 
sygehuset foretog han 40 
øjenoperationer, hovedsaligt 
for grå stær. Selvom de 
fleste patienter kommer fra 
Zangezurområdet, er rygtet 
om sygehuset Danmark nået 
endnu længere ud: 70årige 
Arfenia Saigian rejste i 
november de 140 km til 
Sisian for at blive opereret for 
grå stær.”

November 1996
”I fem af landets provinser er 
20 procent af alle børn under 
fem år nu påviseligt under
ernærede. En del af dem 
risikerer at dø af sult, inden 
vinteren er ovre – hvis der 
ikke kommer hjælp udefra. 
Det er netop i disse fem 
provinser, Mission Øst vil 
yde en ekstra indsats i løbet 
af de kommende måneder. 
230 tons fødevarer vil blive 
fordelt til familier til 3.200 
underernærede børn.”

December 1996
”Samme dag – først i novem
ber – som denne artikel blev 
skrevet, var lagerrummet 
ved børneinstitutionen 
Nubarasjens køkken fuld
stændig tomt. Så lederen, 
Merusjan, måtte sælge noget 
af børnenes vintertøj for at 
købe ris og suppe til børne
nes aftensmad.”

Maj 1999
”Aram (12 år) stod og skrev på tavlen, da vi kom 
ind i hans klasseværelse på Giumri specialskole nr. 
10. Han skriver kun på tavlen, fordi hans klasse 
er ved at løbe tør for papir. Til alt held for ham og 
hans klassekammerater havde vi materialer i form 
af bl.a. papir med, så de i de næste måneder kan 
klare de skriftlige opgaver fra deres egne pladser 
(…) Gennem de sidste to år har vi været i stand til 
at sikre, at mange af børnene har fået blyanter og 
lærebøger.”

August 2000
”Vi mødte børnene fra Nubarasjen Børnehjem nr. 11. Ingen af dem havde gnist i 
øjnene, og vi lagde mærke til det system, der forhindrede dem i at støje og være børn. 
På det tidspunkt fik børnene stort set intet ud af undervisningen, og hverken forældre 
eller lærere havde nogle store forventninger til børnene. Efter at vi var begyndt med 
vores terapeutiske program med lege og aktiviteter, kunne vi se en tydelig forskel 
i børnenes liv (…) Vi opdagede hurtigt, at den undervisning, børnene modtog, og 
som var formet efter den gammeldags sovjetiske stil, overhovedet ikke tog børnenes 
indlæringsvanskeligheder i betragtning (…) Den nye fase i vores arbejde handler om 
at forbedre undervisningen og omsorgen for børn med indlæringsvanskeligheder. 
Denne fase bliver kaldt ”Projekt Mosaik”, fordi børnene er mange små farverige 
stykker, som danner et fuldstændigt og smukt billede, når de sættes sammen i en 
mosaik og tilpasses hinanden med omsorg.”
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November 2003
”Siden 1998 har Mission Øst undervist børn med 
indlæringsvanskeligheder på en række armenske 
specialskoler. Projektet har været en stor succes, 
og Mission Øst har derfor fået lov til at udvide det 
i samarbejde med Armeniens undervisningsmini
sterium. Udvidelsen betyder, at alle de 25.000 børn 
med indlæringsvanskeligheder, der tidligere blev 
gemt væk i hjemmene, nu kan få en uddannelse. 
”Det er en stor ære for Mission Øst at få lov til at 
sætte vores danske fingeraftryk på det armenske 
skolesystem, men det er en endnu større glæde at 
få lov til at hjælpe de armenske børn, der aldrig før 
har siddet på skolebænken,” siger generalsekretær 
Kim Hartzner.”

April 2005
Mission Øst er medvirkende 
til, at regeringen i Armenien 
vedtager en ny lov, der for 
første gang i landets historie 
giver børn med handicap 
samme ret til skolegang som 
alle andre børn.

December 2005 – En kvinde, 
der er medlem af et af de 
forældrenetværk, der skal 
hjælpe forældre til børn med 
handicap til at kæmpe for 
deres børns rettigheder, siger:
”Hvis du spurgte mig, hvad 
jeg har lært, efter at jeg er 
kommet med i forældregrup
pen på Skole Nr. 100, så 
ville jeg svare: Jeg har lært at 
drømme igen.”

August 2006
”Generalsekretær Kim 
Hartzner tager nu sam
men med familien et år 
til Armenien for at lede 
hjælpearbejdet (…) ”Jeg tror, 
det er sundt at komme ud 
og få projekterne op under 
huden,” forklarer Kim.”

September 2002
”Mission Øst har gjort den primære sundhedstjeneste til en realitet i det sydlige 
Armenien. Gennem apotekerne leverer Mission Øst medicin til de svageste og de 
fattigste folk i regionerne, enten til en speciel lav pris til dem, der ikke har så mange 
penge eller gratis til dem, der ikke har råd til at købe medicin selv (…) Apoteket i 
Kadjaran havde for første gang mulighed for at bestille medicin for 8.000 kroner i 
sidste uge – for egne penge. Det er derved på vej til at kunne fungere uden Mission 
Østs hjælp.”

Mikael Jarnvig, Mission Østs ambassadør, sammen med Narine, der har indlæringsvanskeligheder

Generalsekretær Kim Hartzner på besøg hos Vartuhi og hendes datter Marine
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2007 – Mission Øst og lokale 
partnere åbner børneklub-
ber:
”Forhåbentlig er blandingen 
af handicappede og ikke
handicappede børn med til, 
at resten af lokalsamfundet 
accepterer de handicappede 
som ligeværdige mennesker.” 
– Generalsekretær Kim 
Hartzner.

September 2007 – Center for 
Udvikling og Genoptræning 
af Børn åbner:
”Forældre fortæller, hvordan 
de har fået at vide, at deres 
datters muskelsvind eller 
søns hjertefejl enten går væk 
af sig selv eller kan kureres 
ved blot at spise vitaminer 
(…) Det sker ikke i det nye 
center (…) Her er 22 læger 
netop blevet undervist i, 
hvordan de opdager et barns 
handicap, og hvordan de 
behandler sygdommen.” 

2008 – Arbejdet for ret-
tigheder til mennesker med 
handicap udvides til to nye 
regioner:
”I alt vil cirka 500 nye 
familier få gavn af udvidelsen 
(…) ”I Mission Øst glæder vi 
os over at nå endnu længere 
ud inden for et område, hvor 
vi har bevist, at vi har ev
nerne til at gøre en forskel,” 
siger Kim Hartzner.

November 2006
Det armenske ministerium for uddannelse og videnskab godkender den nationale 
læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder

November 2009
Indsatsen for de svageste 
i Armenien intensiveres. 
Verdens største humani-
tære fond, Global Fund, 
vil betro Mission Øst med 
opgaven som forvalter af 
en storstilet indsats mod 
hiv/aids i Armenien i de 
næste fem år. Arbejdet 
for bedre vilkår til socialt 
udsatte børn og børn 
med handicap fortsætter 
sideløbende for fuld kraft.

Armenien anno 2009
-  Der bor cirka 3 millioner 

mennesker i Armenien

-  Halvdelen af alle børn 
under 5 år lever i 
fattigdom

-  Der findes cirka 8.000 
registrerede tilfælde 
af børn med handicap, 
men det faktiske antal 
anslås at være meget 
højere

-  Størstedelen af børn 
med handicap får 
hverken den fornødne 
lægehjælp eller skole-
gang
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Netop den dag kommer Anna 
lidt for tidligt til sygehuset, 
hvor hun skal besøge sin 
mand, der er indlagt. I dør - 
åbningen til hans stue 
overhører hun derfor lægen 
tale med ham om aids. Men 
hvorfor gør lægen det  
– hendes mand har da kræft!?

Der findes historier, som er 
næsten umulige for en jour
nalist at genfortælle objektivt. 
Anna, Narine, Margaretha, 
Shoghakat og Kristinas 
fortællinger krøb så dybt 
ind under huden på mig, at 
jeg havde lyst til at græde, 
da de græd, banke i bordet, 
da de bankede i bordet, og 
smile i accept over skæbnen, 
da de smilede i accept over 
skæbnen.

På et center for aidsramte i 
Armenien (symbolsk gemt 
væk uden for byen, bag træer 
og buske i en sidegade til en 
sidegade) fortalte kvinderne 
mig, hvordan de på de mest 
chokerende måder opda
gede, at de havde aids; via et 

tilfældigt telefonopkald, et 
brev, ved at komme for tidligt 
til hospitalet som Anna… 

Alle var lykkeligt gifte 
kvinder, indtil deres ægte
mænd smittede dem med den 
dødelige virus.

Kristinas hemmelighed
I de kommende blade vil jeg 
give deres og andres historier 
videre i håb om, at du vil 
hjælpe med at bryde tabuet 
og stoppe den epidemi, der 
er på vej til Armenien. Den 
skam, der er forbundet med 
aids, er så overvældende her, 
at den får de ramte til at tie, 
selv over for deres nærmeste, 
af frygt for at blive udstødt.

I næste nummer kan du læse 
om 29årige Kristina, der på 
den mest barske måde fandt 

ud af, at hun var smittet. Fra 
sin grav afslørede hendes kun 
toårige datter sandheden 
om den mand, hun havde 
giftet sig med, og som hun 
havde drømt om at skabe et 
lykkeligt familieliv sammen 
med. Hendes hverdag blev til 
et fængsel, hvor hun lod sig 
overtalte til at tie om ”hem
meligheden”. 

”Jeg skammede mig. Aids var 
jo kun noget, prostituerede 
fik,” fortalte Kristina mig.

Sygdommen slog hende 
næsten ihjel. Læs i det næste 
blad, hvordan hun blev 
reddet i sidste sekund og nu 
arbejder for at hjælpe andre 
hivramte.

Når livet tager en barsk drejning

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Kristina havde ikke en chance for at beskytte sig mod 
den dødelige virus. Men det var skammen og tabuet, 

der nær havde slået hende ihjel.  
Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg, Mission Øst

8



(fortsat fra side 8)
der mistede en stor del af sin 
indkomst, sit hårde arbejde 
og grundlaget for familiens 
fremtidige indkomst.

“Nu tør jeg plante flere træer”
Badakhshan anses for at være 
den mest sårbare og mest 
udsatte provins i Afghanistan, 
når det kommer til 
naturkatastrofer. Forårets 
oversvøm melser nåede at 
dræbe mindst 150 mennesker, 
gjorde tusindvis hjemløse 
og ødelagde landbrugsjord, 
vandingssystemer og veje hos 
en befolkning, der i forvejen 
kæmper for at komme på fode 
med den lille smule, den har. 
Sammen med myndigheder 
og andre organisationer satte 
Mission Øst ind med hurtig 
hjælp til de ramte landsbyer.

Naturens ødelæggelser 
skaber blot mere usikkerhed, 
fattigdom, fødevaremangel 
og fremmer vandbårne 

sygdomme såsom diarré. 
I forvejen dør hvert fjerde 
barn, inden det fylder fem 
år, og Badakhshan er et af de 
områder i verden, der har den 
højeste mødredødelighed.

Derfor har Mission Øst nu 
startet konstruktionen af 
en 155 meter lang sikker
hedsmur, der beskytter 160 
huse, hundredvis af træer og 
adskillige hektar landbrugs
jord mod den næste over
svømmelse. For Rehmatullah 
betyder det alt:

”Muren genopliver mit håb 
og min tro på fremtiden. Min 
familie og jeg føler os i sik
kerhed nu. Den er stærk nok 
til at beskytte min have og det 
stykke mark, der blev tilbage, 
så nu tør jeg plante flere træer 
og så mere hvede uden at 
frygte for en ny oversvøm
melse. Takket være Mission 
Øst har jeg fået min styrke og 
min værdighed tilbage.”

Forebyggelse af katastrofer 
er en fast del af Mission 
Østs projekter. Følgerne af 
de klima
forandringer, 
der truer  
verdens 
svageste på 
livet, ønsker vi 
at afbøde i praksis. Vi sikrer 
hjælpen, så den også består 
langt ind i fremtiden.

 ”Muren genopliver mit håb og min 
tro på fremtiden. Min familie og jeg 
føler os i sikkerhed nu.”

160 familier kan nu leve uden frygt for, at den næste 
oversvømmelse river deres hjem med. Muren beskytter 
både deres huse, husdyr og afgrøder.

Udover sikkerhedsmuren har Mission Øst genop-
bygget en 110 meter vandingskanal, der blev totalt 
ødelagt i maj i år. Kanalen leder vand ned til cirka 
800 hektar landbrugsjord i fem landsbyer.
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N E p A L

Khilnath er den første til 
at få sit eksamensbevis

Af Ashish Thapa,  
koordinator på 
børnehjemmet i Nepal

Fotos: Tania Maria Lüders 
Rusbjerg

Khilnath, der for nogle år siden var en sulten gedehyrde, læser i dag fysik og drømmer om at blive ingeniør.  

Da Ramesh Thapa beslut-
tede at starte et børnehjem i 
Nepal i 2001, havde han ikke 
meget andet end troen på det 
bedste at bygge med. Siden 
er hjemmet blevet adskillige 
børns redning, og for nylig 
kunne 17-årige Khilnath 
fejre, at han som den første 
har fået sit eksamensbevis 
fra grundskolen.

Khilnath kommer fra en 
meget fattig familie med 
tre søskende. Da hans far 
forlod dem, stod moderen 
tilbage med den umulige 
opgave at tage sig af bør

nene helt alene. Deres 
situationen var desperat. 
Khilnath måtte arbejde 
dag ud og dag ind som 
gedehyrde, for at familien 
kunne få bare en smule 
mad. Hans mulighed for at 
gå i skole, uddanne sig og 
blive til noget var blevet 
taget fra ham. Han havde 
intet andet valg. Indtil en 
præst kom forbi og blev 
hans redning.

Præsten, der kendte til 
børne hjemmet, som 
Mission Øst har samarbej
det med siden begyndelsen, 

så en dreng med hele livet 
foran sig og tog ham med 
derhen for at give ham 
et mere værdigt liv. Her 
underviste de voksne ham, 
indtil han var klar til at 
starte i skolen. 

Papir der åbner døre
Khilnath læste flittigt. Hans 
umage gjorde ham hurtigt 
til en af de bedste i klassen. 
Og for nylig opnåede han 
det, der for otte år siden 
syntes som en umulighed 
for en dreng i hans situation. 
Han bestod sin afsluttende 
eksamen. 
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Det var en overvældende 
stolt ung mand, der fik over
rakt sit skolebevis. I stedet 
for en stav til at styre en 
gedeflok med, havde han i 
hænderne pludselig et stykke 
papir, der åbnede en helt ny 
verden for ham. I dag er han 
optaget på en skole, hvor han 
kan læse fysik. Han drømmer 
om at blive ingeniør:

”Så jeg kan være noget for 
min landsby, mit land og 
måske endda for verden,” 
siger han.

Khilnath har svært ved at 
holde sin taknemmelighed 
tilbage. Uden børnehjemmet 
ville han aldrig have haft en 
chance for at få en uddannel
se. Et varmt sted at sove, mad 
i maven og opmuntrende 
ord fra voksne mennesker, 
der holder uendelig meget af 
ham, har gjort det umulige 
muligt. Han fortæller, at 
han glæder sig til at give 
tilbage, når han om nogle år 
er færdiguddannet.

Imens glæder vi os på børne
hjemmet til, at det næste 
barn får sit eksamensbevis.

I starten var der syv forældreløse eller efterladte børn på børnehjemmet. I dag får 38 drenge og 
piger en tryg og kærlig opvækst. Billedet er fra børnenes skole, hvor glade ansigter fylder hvert et 
klasselokale. 

”Excellent!” står der i børnenes karakterbøger. ”Fantastiske resultater” og 
”Fortsæt i den stil” er blot nogle af de rosende ord, skolens lærere giver 
børnehjemmets flittige børn med på vejen. Flere af børnene er snart færdig 
med grundskolen, og Mission Øst vil støtte dem i deres videre uddannelse.
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t A D s j i k i s t A N

Bildovs og Bozorovas datter er 
født med torticollos; en "skæv 
nakke". Den lille Mutriba, der 
i dag er to år gammel, har en 
for kort muskel i den ene side 
af halsen, og derfor hælder 
hendes hoved til siden. På 
længere sigt kan det føre til 
permanente misdannelser i 
hendes ansigt.

Bildov og Bozorova elsker 
datteren meget højt. Men 
siden fødslen har fattigdom
men efterladt dem magtes
løse over for hendes lidelse, 
ude af stand til at hjælpe 
deres eget barn. Da Mission 
Øst besluttede sig for at 
gøre en forskel for børn med 
handicap i Tadsjikistan, fik 

Bildov og Bozorova hjælp 
til, hvordan de bedst tager 
sig af Mutriba. En læge 
undersøgte den lille pige 
og ordinerede medicin, der 
får musklerne til at slappe 
mere af. Men familien havde 
langt fra råd til noget så 
”luksuriøst”, hvis deres to 
andre børn samtidig skulle 

Overskydende landbrugsjord giver medicin til børn med handicap
Livet begynder nu at lysne for flere familier med handicappede børn i Tadsjikistans Kuljab-distrikt. Med hjælp fra blandt 
andre Mission Øst er de lokale myndigheder blevet overtalt til at lade dem dyrke et stykke landbrugsjord, som er i over-
skud. 54 familier har fået op til tre år, hvor de kan så korn og grøntsager, sælge afgrøderne og endelig få råd til at betale for 
den behandling, som deres børn med handicap så desperat har brug for.

Valget står ikke længere 
mellem mad og medicin

Bozorova og Bildov er lettede over, at de nu kan tilgodese alle tre børns nødvendige behov på samme tid.

Af Genevieve Cahill, 
projektleder i Mission 
Øst, Tadsjikistan
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have mad på 
bordet. 

Bildov og 
Bozorova stod 
over for et 
umenneske
ligt valg, der i 

sidste ende betød, at de var 
tvunget til at vælge medici

nen fra for at holde familien 
i live. Indtil for nyligt så 
det ud til, at Mutriba måtte 
affinde sig med sin triste 
skæbne, mens pillerne, der 
kunne give hende mere 
livskvalitet, aldrig kom 
længere end til apotekets 
hylde.

Men nu ser det endelig ud 
til, at de selv kan arbejde sig 
frem til både mad og medicin.

Råd til begge dele
Himmelhenrykte. Intet min
dre ord kan beskrive Bildov 
og Bozorova i det øjeblik, 
de fik at vide, at de lokale 
myndigheder ville låne dem 
et stykke land tæt ved deres 
hjem. 2.500 kvadratmeter, 
eller cirka en tredjedel af en 
fodboldbane, lå og ventede 

på at blive brugt af den fattige 
familie, der uden at tøve 
allerede er begyndt at dyrke 
jorden.

Sammen er de gået i gang 
med at så hvede. Deres 
tanke er at male kornet 

Lille Mutriba får nu langt om 
længe den medicin, hun så 
trængende har brug for, uden 
at hendes to søskende samtidig 
skal gå sultne i seng.

Mutribas lidelse kan lindres med 
medicin, som får musklerne i 
halsen til at slappe af. Den er der 
snart råd til takket være det nye 
stykke landbrugsjord.

Arven fra Sovjet 
lever stadig
Selvom det er cirka 18 år 
siden, at Sovjetunionen 
brød sammen, lever den 
tids holdning til men-
nesker med handicap 
stadig i bedste velgående 
i Tadsjikistan. Lige som i 
mange af de andre tidligere 
sovjetrepublikker ser man 
her på mennesker med 
både fysiske og psykiske 
udfordringer som men-
nesker af mindre værd. I 
mange tilfælde gemmer 
forældre deres børn væk 
i hjemmet, fordi de hele 
deres liv har fået at vide, 
at sådanne børn kun er 
til besvær for resten af 
samfundet. Den holdning 
ønsker Mission Øst at 
ændre. Derfor har vi for 
nylig valgt at bruge vores 
erfaringer fra arbejdet med 
handicappede i Armenien 
i Tadsjikistan, så befolk-
ningen også her lærer, at 
alle mennesker har noget 
værdifuldt at bidrage med.
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til eget forbrug og gemme 
lidt, som de kan så med til 
næste sæson. Når hveden er 
høstet, vil de bruge jorden 
til agurker, tomater og 
majs, som de kan sælge på 
markedet. 

Fællesskab med  
andre uerfarne
Bildov er i tæt kontakt med 
den landbrugsrådgiver, 
der er tilknyttet landsbyen. 
Rådgiveren lærer ham blandt 

andet, hvornår det er bedst 
at så, og hvad der giver størst 
udbytte i forhold til jordens 
egenskaber. Derudover har 
han fået hjælp til at melde sig 
ind i en forening, der hjælper 
ham og andre lettere uerfarne 
landmænd med at sikre sig 
såsæd af en ordentlig kvalitet 
til en pris, de har råd til at 
betale. Foreningen støtter ham 
i salget af hans mel og grønt
sager, og sørger for, at han får 
en fornuftig pris for sit slid.

Med den nye indkomst 
regner Bildov og hans kone 
med, at der bliver råd til 
både mad og medicin, inden 
året er omme. Lille Mutriba 
får nu langt om længe de 
piller, hun så trængende har 
brug for, uden at hendes to 
søskende samtidig skal gå 
sultne i seng. Og det glade og 
lettede forældrepar slipper for 
at vælge mellem deres børns 
behov.

Til næste år vil jorden her bugne af blandt andet majs. Nok til at fodre dyrene og hele familien.

14



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.

Gå ikke glip af Armenien på P1
Klik ind på www.dr.dk/p1/serier/detarmenskefolkemord eller følg linket på 
Mission Østs hjemmeside (www.miseast.dk) og lyt til P1s programserie om Armenien før og nu, 
hvor Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner også medvirker. Hør blandt andet historien om 
danske Karen Jeppe, som armenierne i dag kalder for Armeniens moder på grund af den hjælp, 
hun ydede mennesker på flugt under folkedrabet i 1915.

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

Hjælp os med at udnytte  
ressourcerne bedst muligt
BS (Betalingsservice) er 
i øjeblikket det billigste 
betalingsmiddel og den 
nemmeste måde for os at 
administrere din støtte på. 
Derfor opfordrer vi alle, der 
vil støtte Mission Øst til at 
gøre brug af denne mulighed. 
Den giver dig mindst 3 
fordele. 

1) Du bruger mindre tid, da 
betaling kan ske automatisk, 
indtil du aflyser det.
2) Det er gratis for dig og 
kræver mindst tid for os at 
håndtere.
3) Med BS indbetalinger ved 
vi løbende, hvad der kommer 
ind, og kan derfor hurtigere 
hjælpe dem, der er i nød. 

Tænker du på at give din 
støtte via BS, og har du 
spørgsmål hertil, kan du ringe 
til Carina på Mission Østs 
kontor på tlf. 39 61 20 48.

Tak, om du vil overveje at 
støtte via Betalingsservice.

Årsmøde
Sæt allerede nu X i kalenderen. 

Mission Øst inviterer alle til årsmøde 

søndag den 9. maj 2010 i Karlslunde 

Strandkirke.

15



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 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

 

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<

MØ-MAG 0912

Hjælp Armenien
Ved at bruge de julemærker, du har fået med posten, er 
du med til at skabe opmærksom om børnenes vilkår i Øst, 
hvor 2/3 af verdens fattige bor. 

De har hårdt brug for din hjælp.

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

Hjælp Mission Øst med at forandre børns liv i Armenien

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Armenien
2009

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst

www.miseast.dk

Mission Øst bringer hjælp til de svageste!


