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Vi ønsker alle en velsignet advents- og juletid
I oktober fik vi et brev fra Moskva med hilsner fra Fr. Pavel, Irina
og flere familier fra menigheden med fotos. Dette billede er Tanyas
2 sønner med blomster.
Se flere billeder på de sidste 4 sider. Vi har sendt donationer til
disse familier, men mange flere familier fra menigheden trænger til
hjælp.
Irina og fader Pavel fortæller os, at situationen i Moskva forværres.
Højdepunktet af pandemien forventes at være i midten af november. I
Moskva må man kæmpe sig igennem pandemien uden hjælpepakker,
som vi kender dem i Danmark. Irinas familie og fader Pavel har det
godt for nu. Men fr. Pavel er igen i selvisolation.
Vi vil bede jer huske Fader Pavel og hele menigheden i jeres bøn.
Vi håber, at situationen snart bliver bedre efter coronaens højdepunkt.
Vi vil besøge menigheden, så snart det er muligt igen.

Donationer
HumanCare Russia har som nævnt sendt donationer til de familier, som ses på de følgende sider.
Vores kontakt i Moskva, Irina, skriver: ”I dag er penge fra jeres organisation overført til vores konto…
…..Dette er en rigtig stor hjælp. Hvordan kan vi takke fonden for disse donationer?”
Dette viser, at donationerne virkelig hjælper. Vi takker hjerteligt alle, som har været med til denne
donation. Vi vil gerne hjælpe mere og flere.
Du kan hjælpe! Støt HumanCare Russia, så vi kan hjælpe endnu flere børnefamilier.
Bidrag kan sendes til HCR's bankkonto i: Faster Andelskasse: reg. 5958 konto 2009516

Vil du have en skattefordel?
Gaver til hjælpearbejdet er fradragsberettigede ved indbetaling til enten:
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 Mærk HCRgave
eller
Lærernes Missions Forenings konto reg.nr 9570 Kontonr: 0008000484 Mærk HCRgave
Om fradragsberettigede gaver se detaljer

Basar
Du kan også hjælpe ved at komme til vores basar. Kom og køb julegaver, så støtter du arbejdet.

Medlemmer:
HumanCare Russia har brug for flere medlemmer. Du vil hjælpe arbejdet rigtig meget, hvis du kan
skaffe flere medlemmer. Kontingent 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for
pensionister. Donationer og kontingent indbetales på vores konto i Faster Andelskasse:
HumanCare Russia’s kontonummer er reg. 5958 konto 2009516

Hvad jeg personligt altid har været glad for hos HumanCare Russia, hvilket var grunden til,
at jeg gik ind i arbejdet, er, at man donerer direkte og ikke gennem nogle ukendte formidlere.

Elisabeth Louise

Familier i menigheden
Russere elsker deres børn. De undværer gerne selv meget for at sikre, at deres børn får de bedste
betingelser for at vokse op og få en god uddannelse. Især uddannelse er dyrere i Rusland end i
Danmark. Og uddannelse er vejen ud af fattigdom. For at imødekomme de forskellige behov skal
forældre undertiden have mere end et job ad gangen. De har desperat brug for støtte. Takket være
donationer kan HCR støtte en række familier. Her er billeder af 6 familier, vi lige har sendt støtte til.

Tanya Vyglezhanova har tre sønner. Hun har været i menigheden meget længe, og hun har hjulpet
fader Pavel meget. Hun er fraskilt og eneforsørger for børnene. Hendes forældre har hjulpet lidt. Men
det er svært at få pengene til at slå til til alle nødvendigheder. Så donationen er en stor hjælp.

Sveta

Atroshenko er enke med 5 børn;
Kolya, Nastya, Danya, Liza and Olya
Korotkov
Hun har ikke noget almindeligt arbejde
men midlertidige deltids jobs. Hun får en
lille støtte til børnene, men familien har
hårdt brug for ekstra støtte.

Også familier med begge forældre behøver hjælp, hvis de har mange børn og lave indkomster.
Disse familier er glade for enhver støtte, vi kan sende dem.

Familien Secrets med børnene Sasha, Misha, Nastya, Vanya.

Kulakovi-familien med fire børn får en donation.

Vi har sendt en donation til Olga og Ilya Korshunovs,
som har 5 børn.

Malevich famile med fire børn. De ønsker også at give
deres børn de bedste opvækstsbetingelser.
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Glædelig advent og jul
og alt det bedste
ønskes alle !
Kærlig hilsen
Bestyrelsen for
HumanCare Russia

