Kære alle venner af HumanCare Russia
Vi ønsker alle et smukt og velsignet efterår

Efterår 2020

Vi sender alle vores venner og interesserede mange hilsner fra fr. Pavel og vores kontakt i Moskva, Irina
Smirnova. De er meget glade for, at vi fortsat vil hjælpe. De takker for, at vi tænker på dem og stadig
husker dem. ¤ Tak til alle, som har menigheden i Moskva med i deres forbøn.
I Rusland er der i starten af oktober i alt registreret ca. 1.220.000 smittede, heraf er 980.000 raskmeldte og
21.475 døde som følge af Corona, og Moskva blev desværre hårdest ramt af sygdommen sammenlignet
med andre regioner. Næsten 298.000 COVID-19 tilfælde blev registreret i Moskva 2. oktober 2020. Der
arbejdes på en vaccine kaldet ”Sputnik”. Nogle udtrykker en forsigtig optimisme i forbindelse med den.
Coronaens virkning i Moskva har ramt mange både helbredsmæssigt og økonomisk. I menigheden er flere
hårdt ramt, især er 3 store familier økonomisk ramt, for der var ikke hjælpepakker som i Danmark. Det
betyder, at flere er blevet arbejdsløse. Irina er ved at få nøjere oplysninger fra de trængte familier.
Fr. Pavel og Irina Smirnovas familie er stadig raske. I september holdt fr. Pavel en retræte-ferie for sig selv
for at finde ro og friske kræfter. Nu er han tilbage og kan vejlede og støtte menighedens medlemmer.
Vi i HumanCare Russia arbejder stadig på at hjælpe fr. Pavels menighed i Moskva. Vi har deltaget i flere
møder, holdt foredrag om vores sociale arbejde i Moskva samt samlet penge ind via basarer mm.
Næste basar bliver søndag den 22. november kl 12 til 13.30 i Bethlehemskirkens menighedshus
Tømrergade 9, København N. Kom også der for at møde os og eventuelt høre opdaterede informationer.

I begyndelsen af oktober
havde vi en basar i
Karlslunde Strandkirke.

I august holdt vi et foredrag i Hundige om HCR’s humanitære arbejde fra begyndelsen til i dag.

I september var vi i Skjern til et årsmøde med Sundhedspersonalets Missionsfællesskab og Lærernes Missions Forening årsmøde, hvor vi fik lov til at informere om udviklingen i HumanCare Russia de sidste par år.

Vi har været til møde og kontaktet et rejsebureau for at høre om den aktuelle tilstand i Moskva. Coronaen
hærger stadig. Man kan rejse til Moskva, hvis der er tale om privat besøg, men man skal være forsigtig.
Sidste december besøgte bestyrelsen Moskva og medbragte en del hjælp til menigheden, både penge og
indsamlet tøj. Vi har i år overført nogle donationer via bank, og det gik fint. Så det er muligt, at vi må gøre
det igen. Så må det tøj, vi har indsamlet i år, vente til senere. Men vi er parat til at tage til Moskva, når
situationen tillader det. Indtil videre holder vi kontakten med mails.

Donationer
Der er brug for donationer i denne tid
HCR’s bank er Faster Andelskasse
NB: HCR’s kontonr. er nu reg. 5958 konto 2009516
HCR’s IBAN nummer er nu: DK1659580002009516
Swift-adresse/BIC-kode ved betalinger fra EU/SEPA landene "FAANDK21"

Mere om Donationer:
Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til ialt 16.600 kr. i 2020), 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 / https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234772
Dette og tidligere nyhedsbreve ligger på https://humancarerussia.dk/Nyhed.html

Kærlig hilsen Bestyrelsen
Ellen Margrethe, Ulla og Elisabeth Louise
humancarerussia.dk

