Nyt fra bestyrelsen
Radioprogram: I indbydes til at lytte til et podcastet radioprogram med
interview om foreningen HumanCare Russia og om Connie Meyers humanitære
arbejde i Moskva. Det er på Københavns Nærradio http://www.knr.dk. Vælg
fanen LYT herunder Podcast. Scroll ned til TEMAPROGRAM – Vælg "Se alle
afsnit", hvorefter en oversigt vises. Vælg "temaprogram torsdag den 16-11-17".

Kontingent: Kontingenter er nødvendigt for foreningens eksistens, idet det går
til reelle driftsudgifter. Hertil får vi dog også tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Ved generalforsamlingen i år blev det besluttet at ændre kontingentbeløbet fra
2018 til 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for
pensionister. Kontingentet Indbetales inden d.1. april 2018 til HCR’s konto i
Oikos:
reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

Donationer: Vi takker for de store gaver, vi allerede har fået i år. De har været
til stor gavn og glæde. Nogle af giverne har ikke længere mulighed for at yde så
meget, og vi beder derfor medlemmer og venner om donationer, så Connie
Meyer fortsat kan hjælpe trængende i Moskva. Donationer er fradragsberettigede
op til 15.600 kr. i 2017.Donationer mærkes "HumanCare Russia" og indsættes på
én af to nedenstående kontoer:
Dansk Missionsråds konto:
reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354
Lærernes Missions Forenings konto:
reg.nr. 8418 kontonr. 892 000 1336

Julebasar: Igen i år har vi en julebasar med mange sjove julegaveideer og
folklore fra Rusland, Hviderusland og Kiev. Overskuddet går til julegaver til
menighedens børn.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk
Tlf.: 26186711

Vinter 2017/2018

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia
Stor tak til alle som var med til at fejre Connie Meyers 25 års jubilæum både ved
at være til stede og ved at bede for arrangementet, samt ved at give gaver til
jubilæumsfonden og menighedens børn. Disse gaver vil Connie fordele, så de
kan blive til glæde og gavn for de mennesker, som har så stort behov for dem.
Connie har i dette nyhedsbrev beskrevet jubilæumsfesterne, som vi i bestyrelsen
også var rigtig glade for at tage del i.

Vi ønsker jer alle en hyggelig julemåned, en velsignet jul og et skønt nytår
De bedste hilsner fra bestyrelsen

Connie Meyers Vinterhilsen 2017
Efter en dejlig ferie i sol og varme begyndte efteråret med kølige dage, regn og
blæst, da jeg vendte hjem til Moskva. Ikke meget anderledes end vejret i
Danmark. Det blev til godt to uger i Moskva inden turen gik til møderejse i
Danmark. Her lagde jeg hårdt ud med ankomst til Kastrup lørdag den 14. oktober
kl. 21.30, hvorfra jeg tog toget til min veninde i Nyborg. Søndag morgen kørte vi
til Brahetrolleborg Kirke, hvor jeg efter gudstjenesten viste billeder og fortalte.
Mandag med tog til København, hvor der om aftenen var HCR medlemsmøde,
tirsdag billeder og møde i Enghave Kirke. Derefter holdt jeg fri i et par dage.
Søndag den 22.10 var der HCR medlemsmøde i Aarhus og i den følgende uge
yderligere to møder inden jeg vendte hjem mandag den 30.10 til begyndende
vinter i Moskva
HCR´s bestyrelse havde i forbindelse med medlemsmøderne arrangeret
jubilæumsreception i anledning af mit 25 års jubilæum.
I Bethlehemskirken i København indledtes mødet med kaffe og skønne lagkager
og derefter spisning.

I baglandet i Danmark er der gennem de 25 år udført et stort arbejde for at sende
hjælp til Moskva. De til enhver tid siddende bestyrelser har gjort et stort arbejde
dels administrativt, dels praktisk med indsamling af tøj, penge, salg af russiske
ting ved møder og basarer og meget andet. Efter 25 år er det relevant at stille
spørgsmålet: Har det virket? Har det hjulpet? Er hjælpen nået frem? Hertil kan
jeg kun svare med et stort og klart JA! Der er mennesker, der har modtaget – og
stadig modtager – hjælp fra Danmark, som aldrig ville have fået nogen form for
hjælp i svære situationer. Det gælder både mennesker i fr. Pavels menighed og
mennesker, jeg er kommet i forbindelse med gennem IWC (International
Womens Club of Moscow). I de senere år har der været mulighed for at hjælpe
læger og sygeplejersker med videreuddannelse og nødvendigt medicinsk udstyr.
Her rækker vores hjælp langt ud til rigtig mange mennesker.
Vi har altid arbejdet under to overskrifter: Sundhed og Undervisning – to vigtige
områder for fremtidens russiske befolkning. Jeg vil gerne rette en stor og hjertelig
tak til alle, der gennem årene har bidraget til hjælpen i Moskva og omegn.

I Risskov Sognegård i Aarhus stod Edel Brus Mikkelsen for arrangementet
assisteret af gode hjælpere. Også her indledtes med kaffe og en flot lagkage og
sluttede med spisning. Både i København og Aarhus viste jeg billeder og
knyttede kommentarer til billederne mellem kaffen og spisningen. HCR´s formand
Ellen Margrethe Krabbe indledte begge møder med en flot tale, hvorefter andre
tog ordet. Jeg må takke varmt og inderligt for de smukke ord, jeg fik med på
vejen og de flotte arrangementer, vi alle nød godt af.

Katya, som jeg fortalte om i sidste HCR Nyt, mistede den ene tvilling, som blev
fjernet. Katya blev rådet til at stoppe med at arbejde og den lille familie har
dermed mistet en indtægt. Katya har talt med en god fødselslæge, som vil hjælpe
hende gennem de sidste uger af svangerskabet og bistå ved selve fødslen. Til
den hjælp skal jeg finde 15.000 kr. Det lyder af mange penge, men hvad koster
besøg hos læge og jordemoder plus selve fødslen i Danmark? Det ved vi ikke, for
i Danmark betales dette via skatten. I Rusland skal man selv betale og finde
midlerne dertil. Katya er sat til at føde den 28. december og vi glæder os til at
byde den lille ny velkommen i tiden mellem den vestlige og russiske jul.

Fra Moskva sender vi de bedste ønsker om en velsignet jul og et glædeligt 2018 med
hjertelig tak for godt samarbejde, støtte af forskellig art og forbøn i 2017
Connie Meyer, Moskva

