
Billedet er taget i Moskva november 2019                                 December 2022 

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia 
Vi ønsker alle en velsignet advent, jul og vinter 

 

Vi håber, at vi møder rigtig mange af jer til vores julebasar 

Kom og hjælp os med at hjælpe trængende familier i Moskva. Dem er der flere af i denne tid.  
Du kan købe spændende julegaver, russisk folklore, donerede gaver bl.a. mange hjemmestrikkede ting 
og samtidig støtte det humanitære arbejde. Vi serverer kager efter en russisk opskrift. 
Du kan også støtte ved at donere til Faster Andelskasse:  reg. 5958  konto 2009516 

Eller fradragsberettiget: Lærernes Missions Forenings konto; reg.nr 9570  Kontonr:  0008000484 
Vigtigt: Skriv HCRgave. Husk CPRnummer, hvis det skal være fradragsberettiget. 

Vi sender donationer til menigheden via Armenien. 



Svære tider i Moskva 
Vores kontakt og medarbejder i Moskva, som også er Fader Pavels hjælper, skriver: 

Det har været en meget svær sommer for vores menighed. Fader Pavel hjalp med at reparere en meget 

syg kvindes lejlighed. Han havde praktisk talt ingen hjælpere, for om sommeren tager alle på ferie eller i 

små sommerhuse. Han måtte bruge sine egne penge til at købe materialer til reparationer, fordi hans 

sognebarn ikke har nogen økonomiske ressourcer. Hans eneste hjælper blev meget hurtigt alvorligt syg 

og blev indlagt. Et andet ældre sognebarn, Irina K. led et stort tab. Hendes datter Lyuba var syg i meget 

lang tid. Og da de gik til lægerne, fik hun konstateret kræft, hun blev opereret, og efter en meget svær 

uge på intensiv afdeling døde Lyuba. Endnu en af vores gode venner er også alvorligt syg af kræft. Fader 

Pavel taler meget med dem og prøver at støtte dem moralsk og ved bøn. En dag fik ægtemanden til 

Larisa M., som har hjulpet andre, et hjerteanfald, så han måtte indlægges.    

 

September ferie 

Fader Pavel holder ferie i september. En af menighedens sognebørn, Ekatarina, ledsagede ham på hans 

ferie. Og Irina skrev: ”Og jeg er meget glad for, at fader Pavel hviler sig nu i hans sommerferie.”  

  

Ukrainske flygtninge i Moskva 

Irina skrev i september: Jeg ville gerne dele nogle gode nyheder med jer, men der er ikke mange. Den 

ulykkelige situation i Ukraine har en meget stor indflydelse på menneskers humør og vilkår. Mange af 

vores sognebørn forsøger at hjælpe ukrainere, der endte i Rusland. Vi samler på ting, fordi de absolut 

intet har. Ofte finder vi boliger til dem, vi placerer dem i vores lejligheder, for blandt dem er der små børn 

og ældre. Nu er det en meget speciel tid.  

 

18. november 
Irina skrev på Connie Meyers 

fødselsdag 18. november, idet hun 

mindedes sidste år, hvor vi kunne 

holde en mindedag for Connie 

næsten på hendes fødselsdag.  

Irina skrev: ”Jeres støtte og bønner 

er meget vigtige for os. Det er meget 

værdifuldt at vide, at der er menne-

sker i verden, som fortsat er varme 

over for vores samfund og har gode 

følelser for vores menigheds-

medlemmer, når hele verden er gået 

amok. Derfor tror jeg, at jeg vil 

udtrykke de generelle følelser af stor 

og varmeste taknemmelighed over 

for foreningen, HumanCare Russia. 

              Varmeste hilsner fra Irina 



30 års jubilæum I København og Århus 

I Bethlehemskirkens menighedssal tog vi imod deltagere og gæster. Vi viste en udstilling og fortalte om 

det humanitære arbejde, som Connie tog initiativ til. Vi havde samme udstilling med, som den vi viste på 

de Himmelske dage-I København deltog hele bestyrelsen - Ellen Margrethe Krabbe, Flemming Lyngbeck 

Ulla Carstensen Elisabeth Louise Brøker som værter 

I Århus tog Edel Brus Mikkelsen imod formanden Ellen Margrethe Krabbe og kassereren Elisabeth 

Louise Brøker, Det lykkedes os at tage det meste af udstillingen med. Og på selve jubilæumsdagen fik vi 

kontakt til fader Pavel via platformen ”Telegram”. Edel havde sat flot arrangement op. Det blev en festlig 

dag. Tak for det. Edel repræsenterede os også ved Lærernes Missions Forenings stævne. 

Kærlig hilsen  

fra HumanCare Russias bestyrelse - Ellen Margrethe, Flemming, Ulla og Elisabeth Louise 


