Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling: Den 22. april holdt vi generalforsamling med valg til
bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, så at Ellen Margrethe
Krabbe er Formand & kontaktperson, Aumira Meier-Nielsen Næstformand &
redaktør for "HCR NYT", Elisabeth Louise Brøker Kasserer & Webmaster, Ulla
Carstensen Sekretær & PR-medarbejder og Jesper Steen Andersen Suppleant

Ved generalforsamlingen blev der vedtaget nogle vedtægtsændringer. De nye
vedtægter kan ses på http://humancarerussia.dk/ under menupunktet:
Foreningen/Medlem/Kontakt. Generalforsamlingsreferatet ses under Nyhed.
Ændring af Kontingent for 2018 til 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr
for studerende og 150 kr for pensionister. Det indbetales til OIKOS 8418
8920009191, meget gerne mellem 1/1 og 1/4 2018. Husk navn i meddelelsesfeltet.
(For 2017 er det stadig 150 kr. Vi mangler nogle få.)
Russiske dukker: Billedet herunder viser et af de sæt dukker, vi solgte ved en
vellykket dag i Bethlehemskirken, hvor vi orienterede om Connies arbejde.

Sommer 2017

Kære venner og medlemmer af
HumanCare Russia

Donationer: Læs om donationer på http://humancarerussia.dk/ Forsiden
Støt jubilæet ved at betale til OIKOS 8418 8920009191 eller Dansk Missionsråds
konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 Mærk Jubilæumsfond
Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.:26186711

I år er det 25 år siden Connie Meyer startede sit arbejde i Rusland. I denne
anledning indbydes I til årsmøde øst d.16 oktober kl. 17 og årsmøde vest d.22
oktober kl. 14, hvor der vil være jubilæumsreception for at fejre dette
Vi opretter en ”Jubilæumsfond” til en ekstra støtte til arbejdet i jubilæumsåret.
Det vil glæde os at se jer.

Alle ønskes en dejlig sommer
De bedste hilsner fra bestyrelsen

Connie Meyers Sommerhilsen 2017
Man taler meget om vejret, siger vi i Danmark. I år taler vi meget om vejret i
Rusland.
Påsken blev fejret i kulde, regn og blæst, dog med ophold under
midnatsprocessionen. Men som altid var det den smukke store opstandelsesfest i
røde farver og med de smukke påskehymner, alle sang med på.
Børnehjemmet i Khodkovo med halvtreds piger fik lakserogn i påskegave og det
blev vældig godt modtaget. Det tager en time hver vej og vejret var dårligt. Der
var nogle få piger hjemme, men nonnerne frabeder sig, at jeg fotograferer dem.
Pigerne har det godt, de trives i de omsorgsfulde nonners kærlighed til dem.
Pigerne kommer fra ubeskrivelige kår, får psykologhjælp, går i skole og klarer sig
fint.

Jeg har været i Danmark, hvor jeg holdt nogle møder og fortalte om arbejdet i
Moskva og omegn. Ved disse møder har jeg mulighed for at fortælle om, hvor
dejlig Rusland og landets befolkning er. Desværre udtrykker medierne stadig om,
hvor forfærdeligt, der er i Rusland.
En af vores unge familier har fået en datter og Ilya er blevet storebror. Lillesøster
Polina blev døbt den 14. maj.
Natalia og Aleksey har været gift i 12 år og har i mange år ønsket at blive forældre
og nu venter de deres første barn i juli. Natalia er børnelæge og var i begyndelsen
af graviditeten bekymret, da hun ser mange meget syge nyfødte. Vi har været i
jævnlig kontakt. Natalias plan var at arbejde til kort før fødslen, hvor jeg rådede
hende til at gå på barsel tidligere bl.a. på grund af hende arbejde. Allerede i marts
stoppede Natalia med arbejdet og hendes graviditet er helt normal og nu ser vi
frem til at byde en lille ny verdensborger velkommen.
Vi har været så heldige, at kunne støtte Natalia og Aleksey med en del udstyr til
deres baby.
En dansk-russisk familie er flyttet til en større bolig og benyttede lejligheden til at
rydde ud i tøj og legetøj, som blev doneret til os. Det hele blev kørt til kirkens
lokale til søndagsskolen, hvor vi sorterede og delte ud med det samme til glade
modtagere.
I løbet af sommeren får vi mange besøgende fra udlandet og de første fra
Danmark har allerede lagt vejen forbi Moskva. Det er dejligt at få besøg og få
lejlighed til at fortælle om arbejde og opgaver, og vise både opgaverne og Moskva
frem.
Patriark Kirill af Moskva og hele Rusland har tildelt mig et Gramota som tak for
mine 25 års arbejde og hjælp til Den Russisk Ortodokse Kirke i Rusland. Det er en
hædersbevisning, som jeg er meget glad for.
Gramota blev overrakt af Biskop Panteleimon, som er leder af Patriarkatets
afdeling for sociale anliggender, efter gudstjenesten i kirken Den Hellige Zarevich
Dmitry, hvor Skt. Dmitry Sisters har deres sygeplejecollege. Det skete på kirkens
fødselsdag og der var 10 præster og mange hjælpere i alteret i den lille kirke.
Det var en dejlig dag, hvor venner fra fr. Pavels menighed mødte op og vi deltog i
den efterfølgende frokost.

Halvtreds dage efter påske fejrede vi Pinse med birketræer ved alterne og græs på
gulvet. Vejret var det samme som i påsken, koldt, regn og blæst.
Temperaturerne er nede på 5 – 7 grader, endda frost og nogle steder sne – i juni!
De uldne trøjer og andet varmt tøj er ikke gemt væk, men stadig i brug.
Den 15. maj blev der lukket for varmen i Moskva, så der er koldt indendørs.

Fra Moskva ønsker vi alle en dejlig sommer
Connie Meyer, Moskva

