Generalforsamling i HumanCare Russia
lørdag d 2. april kl. 14, 2022 i Bethlehemskirken.
Til stede:
Formand Ellen Margrethe Krabbe, næstformand og sekretær undertegnede Ulla
Carstensen, webmaster og kasserer Elisabeth Louise Brøker og medlem Inge Thinggaard.
1) Velkomst ved formand:
Ellen Margrethe bød velkommen
2) Valg af dirigent og referent:
Elisabeth Louise Brøker blev valgt til dirigent. Undertegnede Ulla Carstensen blev valgt til
referent.
3) Beretning ved formanden og årsrapport om menigheden i Moskva:
Ellen Margrethe Krabbe aflagde beretning. Elisabeth Louise Brøker læste årsbrev op fra
Irina Smirnova, vores koordinator i Moskva. [Kan læses herunder].
4) Regnskab fremlægges:
Elisabeth Louise Brøker redegjorde for regnskabet, som blev godkendt.
Hun tilføjede, at vores konto hos DMR/Dansk Missionsråd er lukket, da man ikke længere
har en skattefordel ved betaling via DMR. Vi har stadig en skattefordel ved betaling via
Lærernes Missionsforening/LMF.
Det er ikke sikkert at overføre penge til Rusland via SWIFT lige nu.
5) Kontingent (Nuværende 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og
150 kr. for pensionister): Vi bibeholder beløbene, som det er nu.
6) Indkomne forslag fra medlemmerne: Der var ingen indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ellen Margrethe Krabbe var på valg i år.
Hun blev genvalgt. Nyt medlem Flemming Lyngbeck Hansen, som desværre ikke kunne
deltage på generalforsamlingen, stillede op og blev valgt.
Opgaven som suppleant er vakant.
8) Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis. Ingen forslag modtaget.
9) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. Da der ikke var nogen, som havde meldt sig,
påtog Jens Peter Vesterager sig opgaven for er år mere.
Opgaven som revisorsuppleant er vakant.
10) Eventuelle forslag til støttegrupper og arrangementer: Vi talte om, hvad der skal der
ske i forbindelse med Himmelske Dage i Roskilde 26. til 29. maj, hvor vi har et telt.
Til efteråret er der planlagt Årsmøde med jubilæum i Vest/Århus 2. oktober og i
Øst/København 11. september.
Referent Ulla Carstensen

Konstitueringen
Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig: Ellen Margrethe
Krabbe fortsætter som formand. Flemming Lyngbeck Hansen blev udnævnt til
næstformand. Elisabeth Louise Brøker fortsætter som webmaster, kasserer og
nyhedsbrevsredaktør. Ulla Carstensen blev udnævnt til PR projektansvarlig og sekretær.

Formandens beretning
2021 var ligesom 2020 præget af Coronaepidemien, trods det har vi holdt 5
bestyrelsesmøder, derudover flere telefonmøder. Vi har holdt arrangementer i 3 regioner,
basar i Karlslunde Strandkirke søndag 30. maj 2021, Foredrag om foreningens arbejde
Dansk-Russisk Forening, København den 7. september, det sidste hjalp Nete Ertner med
4. søndag i advent. i Veflinge Kirke i Nordfyns Kommune. Desuden har vi holdt en basar i
Bethlehemskirken.
Vi har jævnlig kontakt via e-mail med vores koordinator Irina Smirnova og Fader Pavel, og
vi sendte i juni donationer. Vi havde længe planlagt et besøg i Moskva, men det blev udsat
ind til november, hvor det lykkedes os at få visum, bestille fly og hotel. Turen var meget
vellykket. Vi havde rubler med som donationer svarende til ca. 32.000 kr. samt 40 kg pænt
tøj, Vi blev hjertelig modtaget, og de havde sammensat et program med besøg hos
familier, hvor vi afleverede nogle af donationerne. Om lørdagen holdt vi en mindefest for
Connie Meyer, som ville have haft 78 års fødselsdag, dagen før vi kom. Søndag deltog vi i
en højtidelig gudstjeneste og i en ceremoni ved Connies grav. Om aftenen så vi en smuk
ballet og afleverede de sidste donationer, som Irina kunne dele ud. I december sendte vi
igen donationer. Men beløbet er blevet mindre, så vi beder vores medlemmer og venner
om fortsat at sende donationer.
Irinas årsbrev fortæller om situationen i Moskva og om behovet for hjælp. Vi har sendt
hilsener på HCR´s FB side. Vi har i 2021 haft 24 betalende medlemmer.
I december fik vi besked om bidrag til drift, som gør det muligt for os at deltage i
Mulighedernes marked ved Himmelske dage i Roskilde 26.-29. maj. Vi håber at se jer der.
En trist besked, som vi desværre først fik efter årsskiftet, men som berører 2021:
Donationer givet via DMR er ikke fradragsberettiget fra og med 2021, så donorer i 2021
kommer desværre til at betale ekstra i skat.
Tak til alle, som har hjulpet ved HCR’s arrangementer.
Tak for forbøn og for jeres støtte samt opbakning.
Jeg vil slutte min beretning med citat af moder Teresa:
"Vi kan ikke gøre store ting, men vi kan gøre små ting med stor kærlighed.”
Ellen Margrethe Krabbe, formand

Vores koordinator i Moskva Irina Smirnova har sendt følgende
Årsbrevet
Det sidste år, året 2021, pandemiens anden 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 Fonden og 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

