
 

 

 

 

 

 

 

Vores koordinator i Moskva Irina Smirnova har sendt følgende  

Årsbrevet fra Moskva 

Det sidste år, året 2021, pandemiens andet år, var lige så hårdt, som året 2020 for vor kirkes 

menighed. Mange af menighedens medlemmer blev syge med Covid-19, mange af dem mistede 

venner, kollegaer, slægtninge. Mange oplevede psykiske vanskeligheder forbundet med de 

pålagte restriktioner og isolation eller økonomiske problemer.  

 

I kender godt alle disse omstændigheder. I denne vanskelige situation gav jeres forening Human 

Care Russia os stor moralsk og materiel hjælp. Alle penge, som I sendte til os, blev brugt som 

støtte til de mest udsatte menighedsmedlemmer: Det er børnerige familier, alvorligt syge og fattige 

mennesker. Menighedens børnerige familier kunne købe bleer, legetøj, sko. Nogle gamle 

menighedsmedlemmer kunne gennemgå den nødvendige dyre undersøgelse og behandling, og 

det ville være umuligt for dem uden jeres hjælp. Nogle mennesker kunne betale deres gæld eller 

købe medicin.  

 

En af de mest mindeværdige begivenheder i dette andet år af pandemien er vort møde med Ellen 

Margrethe og Elisabeth Louise. På trods af de høje risici forbundet med pandemien kom de til 

Moskva og besøgte f. Pavel og talrige menighedsmedlemmer. Dette møde var så meget desto 

mere rørende, fordi det faldt sammen med Connie Meyers fødselsdag, og i løbet af de sidste 

tredive år arbejdede Connie som repræsentant for Paulus-Samfundet og Human Care Russia- 

Foreningen hjalp mange mennesker. Takket være jer, går det virke, som Connie begyndte i 90-

erne, videre og bringer lys, varme og håb til vores hjerter. Vi takker jer hjerteligt for jeres 

sympatiske holdning til vores problemer og ønsket om at hjælpe. Nu, hvor livet i Rusland 

forandres på grund af de seneste tragiske begivenheder, takker vi jer af et fuldt hjerte for at forstå 

realiteterne i vores liv og jeres parathed til at fortsætte med at hjælpe vor menighed.  

De venligste hilsener Fader Pavel og menigheden 



 


