Efterår 2021

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia
Vi håber, at alle har haft en god sommer.
Vi brugte en del af juni måned på at arbejde for indsamlingen til HumanCare Russia. Vi holdt en basar med et
fint resultat den 30. juni i Karlslunde Strandkirke. Vi havde både russisk folklore og indsamlede gaver som tøj,
smykker og strikkevarer. Stemningen var fantastisk. Vi takker alle, som var med til at give det fine resultat.

Basarer og møder
Vi fortsætter med basarer og møder. Vi planlægger at besøge Fader Pavel og menigheden i Moskva til oktober.
Der vil vi købe mere af det smukke folklore til vores basar i november.

Sidste år nåede vi trods Corona at holde nogle foredrag om vores sociale arbejde. Vi vil meget gerne komme ud
og holde foredrag. Kender I nogle steder, som kunne invitere os til at holde et foredrag, så skriv endelig til
hcr@humancarerussia.dk. Vi tager ikke noget bestemt honorar. Hvis der er et honorar, går det ubeskåret til
donationer til Moskva.

Medlemmer
Hjælp os med at få flere medlemmer. Det vil støtte arbejdet.
Kontingent 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister, indbetales på
vores konto i Faster Andelskasse HCR’s kontonummer er reg. 5958 konto 2009516

Donationer
Vi kunne sende et pænt beløb til vores kontakt, Irina Smirnova, som delte beløbet til de familier i menigheden,
som trængte mest. Som tidligere skrevet har Corona restriktionerne og pandemien ramt mange familier hårdt.
De blev vældig glade for donationerne, og vi har fået flere takkebreve og billeder fra et par familier.
Irina og Fader Pavel skriver:
Kære Ellen Margrethe, Ulla og Elisabeth Louise og alle medlemmer af HumanCare Russia!
Vi takker jer alle for den store hjælp, jeres forening yder til vores sognebørn. Vi sender flere fotos og
taknemmelige ord fra Kulakov- og Secrets -familierne til foreningen.
Kære velgørere, tak for jeres hjælp. Vi brugte pengene til at købe sko og tøj til børnene. Og også det ældste
barn, Nikolai, kunne endelig begynde regelmæssigt at studere engelsk. Tidligere havde vi ikke denne mulighed.
Guds barmhjertighed og velsignelse til jer alle. Mange tak.
Fra Enlig mor: Tatyana og sønner - Kolya, Misha og Lyosha.

Christina Sekret skriver:
Mange tak til kære velgørere for økonomisk bistand! Vores familie har fire små børn under 6 år og en ny på vej.
Med disse penge købte vi et lager af bleer og babyudstyr til seks måneder, hvilket hjælper os meget.

Fader Pavel og Irina fortsætter
Som svar på jeres spørgsmål, kan vi sige, at vi har 5-7 store familier samt 4-5 meget fattige og trængende
familier
Vi vil blive meget glade, hvis I kan komme i oktober. Vi vil være i Moskva og vil med glæde møde jer.
Og vi håber, at i alle får en god sommer!
Fr Pavel & Irina

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
HCR’s iban kontonummer: DK1659580002009516
Swift-adresse/BIC-kode ved betalinger fra udlandet "FAANDK21"
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

Vi ønsker alle et smukt og herligt efterår.
De bedste hilsner Bestyrelsen

