Vinter og Jul 2021
Kære Alle

Vi ønsker jer en glædelig jul og et velsignet Nyt År
Besøg i Moskva
To fra bestyrelsen - Ellen Margrethe Krabbe og Elisabeth Louise Brøker - har været en tur til
Moskva for at besøge fr. Pavel Vishnevsky og menigheden og overrække donationer. Vi havde
også samlet meget tøj sammen, især børnetøj. På billedet til venstre er Elisabeth Louise ved at
klemme så meget tøj og så mange julegaver til børn sammen som muligt.

Vi blev hjertelig modtaget af fr. Pavel og vores kontaktperson i Moskva, Irina Smirnova, som
hentede os i lufthavnen. Det midterste billede er børn til en julegudstjeneste, og billedet til højre er
fra et familiealbum, hvor husets datter får gaver af fader Frost. Det svarer til vores julemand.
I næste HCR Nyt vil vi bringe flere billeder fra børnefamilierne.
Flere har spurgt, om vi virkelig turde tage til Moskva i en tid med Corona. Men det virkede ikke
farligere end herhjemme, og man overholdt påbuddet om mundbind, hånd-hygiejne og afstand.
Desuden havde vi begge Corona pas med vaccinationer og testresultater. De skulle fremvises.

Om søndagen var vi i kirke. Gudstjenesten var som altid meget stemningsfuld med en meget
smuk korsang, hvor der blev sunget lovsang. Det meste forstod vi ikke, men ordene ”Господи
помилуй” / Gospodi pomiluy ”Herre forbarm dig”, forstod vi. Det blev sunget mange gange.
Børnene deltager naturligt i gudstjenesten og går også lidt rundt i kirken under gudstjenesten.
Når selve gudstjenesten er slut, kan man gå rundt i kirken og sætte lys. Nogle går til forbøn. Der
var i kirken en kiosk, hvor man kunne købe lys, kort og ikoner. Vi købte ikoner, som vi kan have
med til vores næste basar. Denne ikon, som er på billedet til højre, forestiller kirkens helgener,
Tro, Håb og Kærlighed, 3 søstre, som blev martyrer og bag dem er deres moder Sophia, som
betyder visdom. De har givet navn til kirken.

Da gudstjenesten var slut, talte vi med en yngre mand, Nikita, som var en lille dreng, da Connie
kom til kirken i 1992. Hun havde været som en bedstemor for ham. Han havde fået meget hjælp i
løbet af sin opvækst. Han havde fået en god uddannelse og var nu selv familiefar i en
velfungerende familie. Et fint eksempel på, at Connies arbejde har båret frugt. Hans yngre bror
kommer også i kirken, og søndagen efter skal han have sit barn døbt.
En ting var Nikita dog ked af, og det var udviklingen i selve Moskva by. Hans barndomsby var
forsvundet, og nu var der i stedet en tætbefolket og stærkt befærdet by, og naturen omkring byen
var forsvundet. Men det betyder jo blot, at der bliver endnu flere i Moskva, som trænger til hjælp.
Officielt bor der 12.655.050 indbyggere. I hele storbyområdet bor der 17,4 millioner indbyggere.
Men uofficielt bor der mange flere. Det går lidt bedre for mellemklassen nu, men de fattige er
stadig fattige og trænger til hjælp.
Efter gudstjenesten gik vi til Connies grav, hvor fader Pavel holdt en højtidelig lille gudstjeneste
med røgelse og velsignelse. Og der blev lagt friske blomster på hendes grav.

Aftenerne lørdag og søndag var meget festlige. Om lørdagen holdt vi en smuk fødselsdagsmindefest
for Connie, som ville have haft fødselsdag et par dage før. Flere af Connies gode venner deltog.
Søndag aften så vi en fantastisk flot ballet med de allerdygtigste dansere. Desværre måtte vi ikke
fotografere under forestillingen, så jeg tog et billede af den fantastiske loftslampe og af
juleudsmykningen på vej derhen. Overalt, hvor vi kom i Moskva, var der Nytårs- og julestemning.

Og hermed sender fr. Pavel og menigheden i Moskva
de hjerteligste hilsner og tak til alle deres venner i Danmark.
Julebasaren
I Danmark begyndte vi også tidligt med juleforberedelser. Søndag den14. november havde HCR
en festlig julebasar med folklore og finere russisk kunst. Og naturligvis med donerede gaver
heriblandt hjemmestrik: grydelapper i dobbeltlag. mm. Overskuddet fra basaren er gået til
familierne med børn i Moskva. Tak for bidrag hertil. Vi havde næsten udsolgt af vores russiske
folklore. Vi købte derfor en del mere folklore, nu vi var i Moskva.
Donationer
Vi takker for de gaver, vi har fået i år, som gjorde det muligt at uddele pæne beløb til familierne.
Bidrag kan sendes til HCR's bankkonto i:
Faster Andelskasse: reg. 5958 konto 2009516 eller nedenstående mulighed.
Vil du have en skattefordel?
Donationer er fradragsberettigede op til 17.000 kr. i 2021 og 17.200 kr. i 2022
Mærk donationerne HCR og send til
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr: 0010992354
Lærernes Missions Forenings konto: 9570 Kontonr: 0008000484
Generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer
I næste HCRNYT meddeler vi datoen for generalforsamlingen 2022. Vi har hårdt brug for nye
kræfter i bestyrelsen, hvis vi skal fortsætte. Overvej derfor, om du vil stille op til bestyrelsen!!!
Medlemmer og arrangementer
Hjælp med at skaffe nye medlemmer.
Book gerne foredrag om HumanCare Russias arbejde! Vi kommer også gerne med en basar.

Vi ønsker endnu en gang, at alle må få en glædelig jul og et velsignet og givende Nyt år.
Mange kærlige hilsner

HumanCare Russias bestyrelse

