Kære alle venner af HumanCare Russia
Vi ønsker alle en glædelig påske og et herligt forår

Påske 2021

Billedet herover er taget i den ortodokse påske 2019 af Connie Meyer. Vi fortsætter Connies arbejde. Vi ville
have haft en basar inden påske. Den er udsat, til flere er blevet vaccinerede. Lige nu planlægger vi vores
generalforsamling, 24. april kl. 14. Vi holder den on-line og sender en invitation med link til medlemmer, som
ønsker at deltage. Men Formandens Årsberetning 2020 sender vi her til alle medlemmer og venner.

Årsberetning 2020 af Ellen Margrethe Krabbe
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, derudover flere telefonmøder. HumanCare Russia´s bestyrelse
ønsker fortsat at vores sociale humanitære arbejde må gøre en forskel og for fr. Pavels menighed,
der har behov. Vi arbejder forsat på at udbrede kendskabet til HCR at øge antallet af
medlemmer. Vi har holdt 3 arrangementer, hvor vi har orienteret om foreningens historie og
humanitære arbejde. Det var 6. marts i Emdrup Kirke, den 12. august i Hundige kirke og den 12.
september i Skjern ved et årsmøde sammen med SMF (sundhedspersonalets missionsfællesskab)
og LMF (Lærernes missionsforening). I den forbindelse har vi sendt en Fond-ansøgning til SMF
som vi desværre fik afslag på. For at få flere forbindelser har vi deltaget i et møde i Dansk-Russisk
forening. Mødet var også relevant, da det handlede om Ruslands håndtering af Corona, bl.a.
Sputnik V-vaccinen.
Der er sket flere fornyelser og opdateringer på vores hjemmeside, også den engelske version. Der
er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer og venner af HCR. Vi har sendt hilsener på HCR´s FB side,
hvor vi har fået 150 likes. Vi har i 2020 haft 29 betalende medlemmer.

På grund af det år, vi er gået ud af med Corona, har vi kun haft 2 basarer: 4/10 Karlslunde Strandkirke og 22. november i Bethlehemskirken. Vi fik et pænt resultat sammen med de penge, som blev
indsamlet i kirkerne. Elisabeth Louise havde udsendt et fint katalog, og derved fik vi solgt lidt mere.
Vi har haft jævnlig kontakt pr. mail med vores koordinator i Moskva,
Irina Smirnova, om situationen i Moskva. Vi har i dette år med Corona
været ekstra bekymret for vores venner i Moskva. Derfor har vi været
glade for Irinas information. Hun skrev, at fader Pavel samt flere i
menigheden har været i karantæne flere gange både hjemme og uden
for byen. Vi har samtidigt fået besked om, hvilke familier der havde
brug for hjælp. Vi har sendt donationer til dem og modtaget kvitteringer
direkte fra familierne, så hjælpen er nået frem til præcis dem, der havde
behov. Det havde været vores hensigt at besøge menigheden, men det
er udsat til 2021.
.
Tak til alle, som har hjulpet ved HCR’s arrangementer.
Tak for forbøn og for jeres støtte samt opbakning.
Jeg vil slutte min beretning med citat af moder Teresa:
"Vi kan ikke gøre store ting,
men vi kan gøre små ting med stor kærlighed.”

Ellen Margrethe Krabbe
formand

Hjælp gerne med at fortsætte Connie Meyers humanitære arbejde.





Ved at skaffe flere medlemmer.
Ved at deltage i generalforsamlingen og måske lade dig vælge til bestyrelsen.
Ved at arrangere et møde, hvor bestyrelsen viser billeder og fortæller om arbejdet før og nu.
Ved at støtte via donationer

Donationer
Vi siger tak for de donationer, vi allerede har kunnet sende videre til familierne i Moskva. Vi vil gerne kunne
sende mere. Der er brug for donationer i denne tid.
HCR’s kontonr. I Faster Andelskasse er reg. 5958 konto 2009516
HCR’s IBAN kontonummer: DK1659580002009516
Swift-adresse/BIC-kode ved betalinger fra EU/SEPA landene "FAANDK21"
(Ved betalinger fra øvrige lande, f. eks. USA, Kina eller Australien kræves ekstra oplysninger om Swift-adressen og her
skal "FAANDK21 via DANBDK22" benyttes.)

Vil du have en skattefordel?
Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til ialt 17.000 kr. i 2021), 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“
Om fradragsberettigede gaver se detaljer

Om donationer 2020
I 2020 støttede vi 14 familier. Der er fotos af de 6 familier i december nyhedsbrevet HCR Nyt jul 2020 med
familiefotos. Vi har fået støtte til drift fra Slots-og kulturstyrelsen, så samtlige donationer og overskud fra
basarer samt honorarer ved møder er gået til familierne.

Kontaktadrsse hcr@humancarerussia.dk Ellen Margrethe Krabbe – Tlf: 26 18 67 11
Ulla Carstensen - Tlf.: 22153670 og Elisabeth Louise Brøker - Tlf.: 26 65 62 88
Vi følger op på arbejdet og resultatet af generalforsamlingen i næste Nyhedsbrev.

Vi ønsker alle et velsignet forår
Kærlig hilsen Bestyrelsen.

