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Kære Alle  
Vi ønsker jer en smuk vinter- og forårstid 

 

30 års Jubilæum 
30 år er gået siden den januardag i 1992, Connie Meyer tog til Moskva for at hjælpe den dengang 

unge præst fader Pavel Vishnevsky med opbygning af social og humanitær hjælp i Den Russisk 

Orthodoxe Kirke. Connie Meyer var blevet inviteret af Moskvas Patriarkat. På billedet herunder ses 

kirken Feodor Studit, som nærmest lå i ruiner. Den skulle bygges op, og menigheden skulle bygges 

op. Connie Meyer gik i gang med hjælp til menighedens trængende, og ved hjemmebesøg og praktisk 

sans plus stor erfaring med både sygepleje og menighedsarbejde løste hun mange problemer, søgte 

fonde og hjalp børnefamilier og syge. Hun blev en elsket ”engel” i menigheden - indtil hendes tragiske 

død. En ekstraordinær generalforsamling vedtog at ære Connies minde ved at fortsætte hendes 

arbejde. Vi vil bevare kontakten til menigheden, støtte den økonomisk og besøge den samt orientere 

om støtten i Danmark. Vi kendte heldigvis mange fra menigheden fra besøg, mens Connie levede.  

I år vil vi holde jubilæum dels ved et par arrangementer i Øst og Vest, dels ved at tilbyde foredrag, 

udstilling og måske flere basarer med indsamling, så vi fortsat kan hjælpe. Kontakt os på 

hcr@humancarerussia.dk, hvis du kender et sted, vi kan holde foredrag, udstilling og evt. indsamling. 
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Tak fra Menigheden i Moskva 
 

Der er stadig brug for hjælp, og måske endda mere hjælp i og efter coronakrisen. Mange har mistet 

løn i isolationsperioder, eller måske ligefrem mistet deres job. Før krisen måtte mange have flere 

bijobs, som de ikke kunne passe i krisen. Vi var meget glade for, at vi fik besøgt dem i november, hvor 

vi kunne give nogle donationer. Senere har vi også sendt juledonationer, som har reddet flere familier i 

en økonomisk krise. Og vi skal hilse alle givere og medlemmer af HumanCare Russia og sige tak.  

Vores koordinator/kontaktperson Irina Smirnova og fader Pavel sender billeder og skriver: 

Vi er jer og alle medlemmer af HumanCare Russia dybt taknemmelige for denne uvurderlige hjælp. 

Alle vores menighedsmedlemmer siger hjertelig tak til jer og medlemmerne af HCR. 

De bedste hilsner fader Pavel og Irina 

 
Vi har også fået hilsner direkte fra enkelte modtagere. En skriver: “Mange tak for jeres hjælp. Det var 
virkelig meget betydningsfuldt for mig nu." Med venlig hilsen E... 

 
  
 
  



Flere billeder fra vores besøg i Moskva 
Vi besøgte en bedstemor, hvis 2 sønner havde mindre børn. Hun viste os dette lille eventyrhus, som 

hendes børnebørn var meget betaget af. 

Da vi havde overværet gudstjenesten om søndagen kom en fra menigheden, som vidste, at vi kom fra 

Connies forening og gav os et særligt velsignet brød. Søndag eftermiddag besøgte vi Irina K, som 

havde en meget gammel mor og en syg søn. Hun serverede te med lidt spiseligt. Vi viste fader Pavel 

det særlige brød, og han skar det op sådan, som det skulle gøres. Køkkenet var meget lille, men der 

skulle naturligvis være plads til hylder med ikoner. På det velsignede brød står der på græsk: Jesus 

Kristus har sejret. 

 

 

 

Generalforsamling 

Reservér allerede nu datoen for Generalforsamlingen den 2. april 2022 kl. 14.00 i 

Bethlehemskirkens mødelokale. 

Medlemmer 

Vi har brug for flere medlemmer både i foreningen og i bestyrelsen. Er du ikke 

medlem, kan du nå at melde dig ind og komme til generalforsamlingen. Kontingent: 

200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister 

og indbetales til vores Konto i Faster Andelskasse reg. 5958  konto 2009516 
Overvej, om du vil stille op til bestyrelsen, så vi kan få nye kræfter og gode idéer!!  

 

 



Da vi var i Moskva i november, købte vi meget flot folklore, matryoshka/Babushka dukker og meget 

mere. Støt vores den humanitære hjælp ved at komme til basaren. Køb en masse spændende ting. 

Basaren begynder efter gudstjenesten i Bethlehemskirken og varer til ca. 13.30 

 

 

 

 

 

 

              Donationer            
Vi takker for alle de gaver, vi har fået, som gjorde det muligt at uddele pæne beløb til familierne.  

De kan sættes ind på vores konto i Faster Andelskasse reg. 5958  konto 2009516 

Muligheder for fradragsberettigede donationer er nu kun ved indbetaling til 

Lærernes Missions Forenings konto  reg.nr 9570  Kontonr:  0008000484  Mærk ”HCR gave” 

 

 

                   Arrangementer 
Vi er ved at forberede nye foredrag samt en udstilling om 

HumanCare Russia’s arbejde, hvor vi også inddrager vores 

erfaringer fra vores seneste møde med menigheden.  

Kender du steder, hvor vi kan komme og holde foredrag 

om det, så kommer vi gerne.  

Desuden deltager vi med en udstilling i Mulighedernes marked 

på Himmelske dage. Kom og mød os der.→ 

 

Vi ønsker jer alle et smukt forår. 

Mange kærlige hilsner  

HumanCare Russia’s bestyrelse 

humancarerussia.dk 

Human Care Russia er en upolitisk og fredselskende forening.  
Enhver form for krig smerter os. Men det forhindrer os ikke i at hjælpe mennesker, som 
har brug for hjælp. Ja, de nødlidende i menigheden i Moskva vil have mere brug for 
hjælp, hvis den tragiske invasion medfører sanktioner, som skader de fattige mere end 

de rige. Så vi bliver ved med at hjælpe. Men vi sørger over det skete.  

Sidste nyt 

Den tragiske invasion  


