
HCR Nyt forår 2022 

HCR’s nye bestyrelse ønsker alle venner og interesserede  

et rigtig dejligt forår med en velsignet påske og pinse. 

HumanCare Russia har haft generalforsamling. Vi siger Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen: 

Flemming Lyngbeck Hansen. Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig: 

Ellen Margrethe Krabbe fortsætter som formand. Flemming Lyngbeck Hansen blev udnævnt til 

næstformand. Elisabeth Louise Brøker fortsætter som webmaster, kasserer og 

nyhedsbrevsredaktør. Ulla Carstensen blev udnævnt til PR projektansvarlig og sekretær. 

(Generalforsamlingsreferatet med formandens beretning kan læses her: Generalforsamling 2022   Regnskab 2021) 

 

  

 



Den tragiske invasion i Ukraine  
Vi er i bestyrelsen som alle andre i Danmark dybt berørt af de tragiske hændelser i Ukraine. Det er en 
menneskelig katastrofe. Vi kan ikke udtale os politisk, for Human Care Russia er en upolitisk forening. 
Vi er fredselskende og 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, når 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.  Og vi beder for fred.  

Her er et billede af nogle af de børn, som stadig trænger til hjælp.  

 

Vores koordinator i Moskva Irina Smirnova har sendt følgende  
Årsbrev 

Det sidste år, året 2021, pandemiens anden år, var lige så hårdt, som året 2020 for vor kirkes 

menighed. Mange af menighedens medlemmer blev syge med Covid-19, mange af dem mistede 

venner, kollegaer, slægtninge. Mange oplevede psykiske vanskeligheder forbundet med de pålagte 

restriktioner og isolation eller økonomiske problemer. 

I kender godt alle disse omstændigheder. I denne vanskelige situation gav jeres forening 

Human Care Russia os stor moralsk og materiel hjælp. Alle penge, som I sendte til os, blev brugt som 

støtte til de mest udsatte menighedsmedlemmer: Det er børnerige familier, alvorligt syge og fattige 

mennesker. Menighedens børnerige familier kunne købe bleer, legetøj, sko. Nogle gamle 

menighedsmedlemmer kunne gennemgå den nødvendige dyre undersøgelse og behandling, og det 

ville være umuligt for dem uden jeres hjælp. Nogle mennesker kunne betale deres gæld eller købe 

medicin. 

En af de mest mindeværdige begivenheder i dette andet år af pandemien er vort møde med 

Ellen Margrethe og Elisabeth Louise. På trods af de høje risici forbundet med pandemien kom de til 

Moskva og besøgte f. Pavel og talrige menighedsmedlemmer. 

Dette møde var så meget desto mere rørende, fordi det faldt sammen med Connie Meyers 

fødselsdag, og i løbet af de sidste tredive år arbejdede Connie som repræsentant for Paulus-

Samfundet og Human Care Russia Fonden og hjalp mange mennesker. 

 Takket være jer, går det virke, som Connie begyndte i 90-erne, videre og bringer lys, varme og 

håb til vores hjerter. Vi takker jer hjerteligt for jeres sympatiske holdning til vores problemer og ønsket 

om at hjælpe.  

Nu, hvor livet i Rusland forandres på grund af de seneste tragiske begivenheder, takker vi jer af 

et fuldt hjerte for at forstå realiteterne i vores liv og jeres parathed til at fortsætte med at hjælpe vor 

menighed. 

  De venligste hilsener   

Fader Pavel og menigheden 



 

HumanCare Russia’s telt på Mulighedernes marked på Fondens Bro byder på udstilling af 

hjælpearbejdets historie, russisk kultur og ikoner/kristne billeder, samt korte foredrag om 

foreningens arbejde, og om Ikoner samt indretningen af ikonostaser/en væg af ikoner. Der bliver 

mulighed for at fremstille et billede enten med stof eller med farver. Der bliver mulighed for at 

prøve sin viden om Ruslands historie, kultur og religion i et spørgeskema samt at høre ”Noget 

om Rubler, også for børn”. Desuden serverer vi med mellemrum små russiske påskebrød. 

Program 
Torsdag 26. maj: 

15:45 - 16:15 Foreningen HumanCare Russia - Udstilling ved Ellen Margrethe Krabbe 

16:15 - 16:45 ”Noget om rubler, også for børn” ved Flemming Lyngbeck Hansen 

17:00 - 17:45 Elisabeth Louise Brøker fortæller om foreningens arbejde 

18:45 - 20:00 Russisk påskebrød og læskedrik & Præsentation af russiske ikoner 

20:00 - 21:00 Udstilling med dialog og russiske påskebrød og læskedrik 

 

Fredag 27. maj: 

10:00 - 10:30 Foreningen HumanCare Russia - Udstilling ved Ellen Margrethe Krabbe 

11:00 - 11:45 Elisabeth Louise Brøker fortæller om foreningens arbejde  

13:15 - 13:45 ”Noget om rubler, også for børn” ved Flemming Lyngbeck Hansen  

14:00 - 15:00 Prøv din viden om Ruslands historie, kultur og religion i et spørgeskema 

16:00 - 16:45 Russisk påskebrød og læskedrik & Præsentation af russiske ikoner 

16:45 - 18:00 Workshop: Lav din egen ”mini-ikon” med stof-applikationer eller farver. 

19:00 - 21:00 Udstilling med dialog og russiske påskebrød og læskedrik 

 

Lørdag 28. maj: 

10:00 - 10:30 HumanCare Russia - Udstilling ved Ellen Margrethe Krabbe  

10:30 - 11:00 Russisk påskebrød og læskedrik & Præsentation af russiske ikoner 

11:00 - 12:30 Workshop: Lav din egen ”mini-ikon” med stof-applikationer eller farver 

13:15 - 13:45 ”Noget om rubler, også for børn” ved Flemming Lyngbeck Hansen  

14:00 - 14:45 Elisabeth Louise Brøker fortæller om foreningens arbejde 

15:00 - 16:00 Prøv din viden om Ruslands historie, kultur og religion i et spørgeskema 

17:00 - 18:00 Russisk påskebrød og læskedrik & Præsentation af russiske ikoner 

19:00 - 20:00 Udstilling med dialog og russisk påskebrød og læskedrik 

 



 

Donationer: 

Der er stadig brug for støtte, og især nu.  
Bidrag kan sendes til HCR's bankkonto i Faster Andelskasse:  reg. 5958  konto 2009516 
 
Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede, skal de betales via Lærernes Missions 
Forening/LMF reg.nr 9570  Kontonr:  0008000484  Vigtigt: Skriv HCRgave ellers ved LMF ikke, at det 
er til HCR. (Desværre kan vi ikke donere via Dansk Missionsråd længere, kontoen er lukket) 
 

 

KRISTUS ER OPSTANDEN !!!  

JA, SANDELIG OPSTANDEN !!! 

 

Bestyrelsen ønsker alle et smukt forår og en glædelig påske! 


