Juni 2022

Kære alle venner af HumanCare Russia
HumanCare Russias bestyrelse ønsker alle en god sommer

August 2022

HumanCare Russia ønsker alle et velsignet efterår
I år er det 30 år siden, at Connie Meyer drog til Moskva for at iværksætte det humanitære
arbejde i en orthodox menighed, hvor Fader Pavel var præst. Hun havde bare tænkt sig, at det
skulle vare nogle få år, men hun blev ved med at hjælpe til sin død. Hun blev meget elsket og
savnet. To fra HumanCare Russias bestyrelse har siden besøgt menigheden et par gange, Og
de menighedsmedlemmer, som vi talte med, sagde, at det var som, om hun stadig var der i
åndelig forstand.
Dinara, Connies veninde, har udtrykt det i en mail på denne måde: ”30 år med jeres
organisations tilstedeværelse i Moskva er fulde af hjælpearbejde og aktiviteter på forskellige
områder. Vores Connie er stadig i Moskva, hun er en del af vores liv. Hun ville have os til at
hjælpe hinanden, som hun gjorde.”
Vi har også søgt med vores medlemmers hjælp og med de russiske menighedsmedlemmers
hjælp at fortsætte Connies store og menneskekærlige arbejde. Vi takker alle jer, som har været
med til at gøre dette muligt.

Tak

Invitation til Jubilæet til medlemmer og venner
Du er velkommen til jubilæet, hvor vi fortæller lidt om det fortsatte arbejde og viser noget af den
udstilling, som vi havde med på kirkefestivallen, De Himmelske Dage.
I Øst: Bethlehemskirken Søndag den 11. september kl. 13.30.Mødested Tømrergade 9, 2200
København N.
I Vest: Risskov Århus Søndag den 2. oktober kl. 14.
Sted: Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov.
HumanCare Russias bestyrelse holder en kort tale med de
seneste informationer, og der vil givet mulighed for, at andre
holder taler.
Vi serverer en let frokost med sådanne russiske påskebrød,
som vi havde med til himmelske dage.
Derfor er tilmelding helt nødvendigt, senest en uge før hvert
arrangement til hcr@humancarerussia.dk
Pris: En frivillig donation, som går til menigheden.
Donationer kan gives på dagen, vi fejrer
jubilæet, men også sendes til HCR’s kontonr.
I Faster Andelskasse er
reg. 5958 konto 2009516
Hvis dine donationer til HCR skal være
fradragsberettigede, må de sendes til Lærernes
Missions Forening: reg.nr 9570 Kontonr:
0008000484 Vigtigt: Mærk HCR Gave

Et smukt minde fra Connie Meyers arbejde

Dinara har sendt dette billede og en mail:
Jeg sender jer et foto af Lise, mit ældste barnebarn (hun er syv). Stykket er "Farvel til ABCbogen". Lise spiller en rolle som bedstemor til Rødhætte.
Hendes mørkeblå fløjlskjole blev lavet af Connie til Lises mor til koncerten med børnekor i
Bolshoi-teatret. Connie bragte den hjem til os om natten før koncerten, hun havde meget
travlt i nogle dage med at sy den. Det var omkring 25 år siden, men jeg kan stadig ikke huske
det uden tårer.

Kærlig hilsen hele familien
Og kærlig hilsen Bestyrelsen

