
   

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter 2021 

 

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia 

Vi i sender et par snebilleder fra Moskva, som Connie Meyer tog i februar 2019. Hun følte det som 

et eventyr-syn. Det var så stille og så tyst. Men det er også koldt. I denne tid er det omkring 

minus16 grader. Det kan blive meget koldere. Så lidt gode donationer kan lune i en iskold tid. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368139643199304&set=pcb.2368139973199271&__cft__%5b0%5d=AZW1lVP39MSXTdUuMQgz7vCwbc2kRoy1DcmCl8J6SacBf9t2Sgcf7JGfNCx3T3EEZtXTngCC0Bba2-UywEJMA33EKBEeGYFJfJm_xmBq95ijAk1hGswxDSI-qOqVjOlKmAE&__tn__=*bH-R


 

Corona i Rusland 

 

Coronaen florerer i Rusland.11. februar er der registreret 15.038 nye tilfælde af coronavirus og 553 

dødsfald. I alt er der indtil registreret 3,97 mio. heraf er 3,48 mio. blevet raske og 76.873. Tallene 

forandres løbende. Man er begyndt at vaccinere allerede i slutningen af november med den særlige 

russiske Sputnik V vaccine, som skulle virke omkring 90%.  

Der er stadig mange, som bliver ramt, også økonomisk. Det gælder også i fader Pavels menighed. Og 

de har ikke hjælpepakker, som vi har i Danmark. Vores kontakt i Moskva, Irina Smirnova, skriver: ”Der 

er alvorligt syge patienter, der har brug for økonomisk hjælp.” HumanCare Russia har sendt et større 

beløb, som hun vil sørge for at dele ud til ramte børnefamilier. Vi siger tak til alle jer, der har været med 

til at gøre det muligt at sende denne donation. Vi vil gerne kunne sende igen til foråret.  

Og så snart det er muligt, vil vi besøge menigheden. Vi tager donationer og indsamlet tøj med. 

Også fader Pavel og Irina har været syge. De har været i karantæne og måtte bestille mad via 

Internettet. Men de er blevet raske igen og har kunnet fejre den ortodokse jul, som var den 7. januar. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368137916532810&set=pcb.2368139973199271&__cft__%5b0%5d=AZW1lVP39MSXTdUuMQgz7vCwbc2kRoy1DcmCl8J6SacBf9t2Sgcf7JGfNCx3T3EEZtXTngCC0Bba2-UywEJMA33EKBEeGYFJfJm_xmBq95ijAk1hGswxDSI-qOqVjOlKmAE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368137916532810&set=pcb.2368139973199271&__cft__%5b0%5d=AZW1lVP39MSXTdUuMQgz7vCwbc2kRoy1DcmCl8J6SacBf9t2Sgcf7JGfNCx3T3EEZtXTngCC0Bba2-UywEJMA33EKBEeGYFJfJm_xmBq95ijAk1hGswxDSI-qOqVjOlKmAE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368139643199304&set=pcb.2368139973199271&__cft__%5b0%5d=AZW1lVP39MSXTdUuMQgz7vCwbc2kRoy1DcmCl8J6SacBf9t2Sgcf7JGfNCx3T3EEZtXTngCC0Bba2-UywEJMA33EKBEeGYFJfJm_xmBq95ijAk1hGswxDSI-qOqVjOlKmAE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368139643199304&set=pcb.2368139973199271&__cft__%5b0%5d=AZW1lVP39MSXTdUuMQgz7vCwbc2kRoy1DcmCl8J6SacBf9t2Sgcf7JGfNCx3T3EEZtXTngCC0Bba2-UywEJMA33EKBEeGYFJfJm_xmBq95ijAk1hGswxDSI-qOqVjOlKmAE&__tn__=*bH-R


 

Kontingent og Donationer 
 

Donationer: Vi takker for de store gaver, vi allerede har fået. De har været til 

stor gavn og glæde, hjulpet trængende i Moskva. Donationer kan overføres til H 

 
HCR's bankkonto i: Faster Andelskasse: 

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.  

CVR/SE-nummer 33428685 

Kontingent: Kontingenter er nødvendige for 

foreningens eksistens, idet det går til reelle 

driftsudgifter. Kontingentet er 200 kr. for ordinære 

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

Kontingentet bedes indbetalt til vores nye konto inden d.1. april 2021  

  

 

Donationer kan også gives med en skattefordel!! 
 

Gaver til hjælpearbejdet er fradragsberettigede ved indbetaling til enten:      

 

Dansk Missionsråds konto:  

reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354  Mærk HCR-gave 

eller 

Lærernes Missions Forenings konto   

reg.nr 9570  Kontonr:  0008000484  Mærk HCR-gave 

 

Donationer er i år fradragsberettigede op til 17000 kr.  

Se https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234772 

Connie Meyers vinterbillede 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234772


 

Påskebasar  

Igen i år har vi en påskebasar med mange søde donerede ting og folklore fra Rusland, Overskuddet 

går til menighedens børnefamilier. Kom og støt arbejdet. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 

 

Generalforsamling 

Reservér allerede nu datoen for Generalforsamlingen, 
Tømrergade 9 1. sal lørdag d 24. april kl. 14. 
Kom og vær med til at forme foreningens fremtid! Der er meget 
brug for nye kræfter, hvis foreningen skal fortsætte med at løfte 
opgaverne/udfordringerne. 

 

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker alle  
en herlig og coronafri vinter  

og et smukt fremspirende forår 

Connie Meyers vinterbillede 


