September 2019

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia
Vi håber, at alle har haft en god sommer, selv om vi mærker savnet af Connie Meyer
Vi har planlagt to mindehøjtideligheder for Connie Meyer, en i Øst og en i Vest
I Øst: Bethlehemskirken - Søndag den 22. september kl. 14
Åboulevard 8, København N
Programmet begynder i kirken med en ceremoni, hvor der indgår korsang.
Dernæst går vi over i menighedssalen, Tømrergade 9, hvor der vil være en let servering med kaffe
og lidt spiseligt.
Vi vil tale om fortid, nutid og fremtid. Fortiden er fyldt med skønne minder om Connies arbejde,
med hendes livsværk. Fremtiden vil handle om, hvordan vi løfter arven efter Connie Meyer.
Behovet for hjælp i Moskva er desværre ikke blevet mindre. Hvis vi vil handle efter Connies ønske,
må vi fortsætte hendes livsværk. Vi vil fortælle om den ekstraordinære generalforsamling og
arbejdet derefter.
Herefter vil ordet blive givet frit.
I Vest: Risskov Århus Søndag den 29. september kl. 14.
Sted: Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov
Vi vil synge nogle salmer, holdt en tale med billeder. Der vil være en let servering med kaffe og lidt
spiseligt.
Vi vil tale om fortid, nutid og fremtid. Fortiden er fyldt med skønne minder om Connies arbejde,
med hendes livsværk. Fremtiden vil handle om, hvordan vi løfter arven efter Connie Meyer.
Behovet for hjælp i Moskva er desværre ikke blevet mindre. Hvis vi vil handle efter Connies ønske,
må vi fortsætte hendes livsværk. Vi vil fortælle om den ekstraordinære generalforsamling og
arbejdet derefter.
Herefter ordet vil blive givet frit.

HumanCare Russia har omsider fået en ambassadør, der kan hjælpe
med at udbrede kendskabet til hjælpearbejdet, Jon Kaldan har været
korrespondent for DR i Moskva og Washington DC, Han har beskæftiget
sig med russerne igennem de seneste 45 år. Han vil forsøge at komme
med til en af mindehøjtidelighederne.

Medlemmer
Men det vigtigste for foreningen er medlemmer. Vi har brug for flere
medlemmer. Derfor beder vi jer om at fortælle om foreningen.
Kontingentet udgør for år 2019: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75
kr. for studerende og 150 kr. for pensionister og indbetales på Reg. nr.
8418 Kontonr: 8920009191. Husk at skrive dit navn

Indsamling efteråret 2019
Vi har allerede en kontakt i Moskva, som vi skriver med. Vi vil derved få oplysning om familier,
som har brug for hjælp. Nogle fra bestyrelsen planlægger også at tage til Moskva for at få et bedre
indtryk af forholdene. Her tager vi både donationer samt indsamlet tøj af god kvalitet med. Vi
sender også donationer med nogle, som kender menigheden godt og besøger den. Det har vi
allerede gjort her i august. Der er stadig brug for hjælp, både penge og børnetøj af god kvalitet.
Vi har denne gang 3 øremærkede muligheder. Ellers går donationer til Familieprojektet generelt
og bliver fordelt efter en liste, der er udarbejdet på grundlag af Connie Meyers liste.
En stor og børnerig familie: Vi samler særlig ind til Dinara Philippova og hendes store familie.
Sidste år besøgte foreningens webmaster og kasserer Elisabeth Louise, Dinara. Der var utrolig lidt
plads Dinara måtte ommøblere for at have 3 gæster til kaffe. Nu har familien bygget et hus med
plads til mere, men der er nærmest kun vægge og tag. Der mangler indlagt vand og elektricitet
samt møbler. Vi ser her den store familie udenfor huset, som er bygget hovedsageligt af træ
Dinara sidder selv i baggrunden. (Mærk donation ”HCR-Dinara”)

Connie Meyers Begravelse. Den har været dyr. Heldigvis har vi fået en flot donation, som har
dækket et banklån, som fr. Pavel har måttet tage til begravelsen. Bankgælden er derfor betalt,
men der er stadig flere private lån fra russiske familier, som ikke har råd til at donere. De skal
gerne have deres penge tilbage i løbet af året. Derfor beder vi om støtte hertil. (Mærk donation
HCR-”Connies begravelse”)

Et tredje formål er at støtte dr. Zinenko, som er en fantastisk dygtig børnelæge, der har hjulpet
mange børn. Dr. Dmitry Zinenko er den øverste pædiatriske neurokirurg i Rusland. Rusland har 48
regioner, og i de 38 er der ikke en pædiatrisk neurokirurg med licens til at operere. Derfor inviteres
dr. Zinenko til at operere i de 38 regioner, og ofte må han medbringe en del af det nødvendige
udstyr. Hans hjælp til børn med svære handicaps er med til at støtte fremtidens Rusland. Connie
har kendt ham siden 1993, Han har brug for midler til at købe shunts til at
indoperere i hjerneskallen på børn med vand i hovedet kaldet
hydrocefalus. Pga. besparelser på hospitalsområdet i Moskva, er en del
medicin sparet væk. Derfor må dr. Zinenko og hans stab ringe og skrive til
fonde, firmaer, organisationer m.m. for at skaffe livsvigtig medicin til børn
bl. a. med cerebral parese.
Sophia, som vi har skrevet om under projekter, er et eksempel på
hjælpens virkning. Sophia har været lammet fra taljen og ned. Dr. Zinenko
har gennem flere operationer og behandlinger hjulpet, så hun er ved at
lære at gå. HumanCare Russia samler nu ind, så at Dr. Zinenko kan
hjælpe endnu flere handicappede børn. (Mærk donation ”HCR-Zinenko”)
Giv meget gerne ved Fradragsberettigede donationer mærket "HumanCare Russia" til enten:
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 eller
Lærernes Missions Forening reg.nr. 9570 Kontonr: 0008000484
eller ikke-fradragsberettiget til vores konto i OIKOS 8418 8920009191 – samme konto, hvor
kontingentet betales. Du kan højst få fradrag for 16.300 kr. i 2019 se detaljer
Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe - hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711

De bedste hilsner fra bestyrelsen

