HCR Nyt Marts 2020

Bestyrelsen ønsker alle venner og interesserede et rigtig dejligt forår.
Vi siger tak for alle de flotte donationer, I har givet, som kan støtte det fortsatte sociale og humanitære arbejde i
Moskva. Vi har især givet til familieprojekter med børn. Vi fortsætter med at samle ind ved basarer, foredrag og
andre arrangementer. Der er stadig mange familier, som har brug for støtte. Du kan støtte ved indsamlingerne,
basarerne eller ved donationer.

Mere om Donationer:
Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til ialt 16.600 kr. i 2020), skal de betales via Dansk
Missionsråd eller Lærernes Missions Forening bedes venligst mærkes “ HCR”. Oplys også venligst navn og cpr.nr.
Dansk Missionsråd:

reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354

Lærernes Missions Forening:

reg.nr 9570 Kontonr: 0008000484

Skriv Dit Navn + “ HumanCare Russia“
Ellers direkte på HCR´s konto i Oikos:

reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191 (HCR har CVR nummer 33428685)

Foredrag
Vi tilbyder foredrag om Paulussamfundets og HCR’s historie og humanitære arbejde. Vi besøgte ved vores besøg i
december også fr.s Pavels første kirke i Moskva. Da Patriarkatet besluttede, at fr. Pavel skulle virke ved en ny kirke,
flyttede en stor del af menigheden med. Her viser vi billeder fra den lille, men utrolig hyggelige kirke, St. Feodor
Studit.

Vi holder foredraget om HumanCare Russia i Emdrup Kirke, Ved Vigen 7-9, 2400 København NV, fredag den 6. marts
kl. 14-16. Her fortæller vi historien om Human Care Russia’s humanitære arbejde i Moskva i nært samarbejde med
den ortodokse præst fr. Pavel, herunder også om initiativtageren Connie Meyers 27 år i Moskva. Vi hører også kort
om den ortodokse kirkes genopståen efter kommunismens fald. (Kaffebord 15 kr.)

Kender I en kirke, en forening eller lignende, som gerne vil høre et foredrag, og også holde en
indsamling til det fortsatte arbejde, kommer vi gerne!!!

Basarer
Vi fortsætter også med indsamling via Basarer.
I foråret holder vi en basar i Bethlehemskirken og Karlslunde strandkirke.

Kom og støt vores humanitære arbejde. Køb donerede gaver og russisk folklore. Basar i Bethlemskirken søndag 22/3
efter gudstjenesten, som begynder kl.10. Du er også velkommen til at komme direkte til basaren ca. kl. 12-13:30.
Basar i Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, søndag 3. maj efter gudstjenesten, som
begynder kl.10.30

Generalforsamling
HumanCare Russia har generalforsamling lørdag 18.4 kl. 14 Tømrergade 9 på 1.sal (Bethlehemskirkens
menighedssal)
Kom og vær med til at skabe HCR’s fremtid. Hvis du endnu ikke er medlem, kan du nå at melde dig ind ved at betale
kontingent: Kontingentet udgør for år 2020: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for
pensionister og indbetales på Reg. nr. 8418 Kontonr: 8920009191.
Hvis du er medlem, kan du hjælpe med arbejdet ved at finde et nyt medlem !!
En indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt ud til medlemmerne.

Glæd jer til næste nyhedsbrev. Her kommer beretninger fra modtagere af donationer

Kærlig hilsen Bestyrelsen.

