
 

Kære alle venner af HumanCare Russia 
Vi ønsker alle en glædelig pinse og en herlig sommer 

Billedet herover er taget i den ortodokse pinse i 2018. Det er meget stemningsfuldt, at den friske forårs-

natur bringes ind i kirken i form af friskudsprungne grene. Vi ved ikke om dette bliver muligt i år, hvor 

Corona hærger samfundet, men pinsen falder lidt senere end vores. Den sidste tid har der været 

udgangsforbud i Moskva. Nedlukningen i Moskva har været drastisk. Indkøb mm skal ske i nærmeste 

indkøbsbutik. Hundeluftning højst 100 meter fra hjemmet. Man har lukket parker. Mange er sendt hjem ofte 

uden løn eller med begrænset løn. Arbejdsløsheden stiger. Som kompensation har børnefamilier fået en 

børnecheck, et engangsbeløb ca. 900 eller 1400 kr. Men det er ikke meget at leve for for en almindelig 

familie. Sundhedsvæsenet er hårdt presset. Og det går ud over læger og sygeplejersker. Reaktionen har 

været den, at mange er taget ud på landet til familier eller små landsteder (даче/dache). Dette landsted til-

hører fr. Pavels familie. Det er taget ved en tidligere lejlighed. Vi ser ind i et veludstyret køkken på fotoet th. 

 

Pinse 2020 

 



Også fr. Pavel og Irina Smirnovas familie, som er raske, er taget på landet i denne tid, hvor de bor det 

meste af tiden. De bor ikke langt fra Den hellige Treenigheds – Sergius Lavra. Lavra betyder, at det er et 

højt anset kloster, gerne med flere kirker og andre bygninger. Billederne er fra et besøg i 2018. Det sidste 

af de 3 billeder viser en beskeden begyndelse, hvor munkene byggede enkle landhuse. Klosteret har stor 

betydning for russerne, for deres folkesjæl.  

 

Donationer 
Der er brug for donationer i denne tid 

HCR’s bank ændres: Vores bank Oikos er fusioneret med Faster Andelskasse 

NB: HCR’s kontonr. er nu reg. 5958  konto 2009516 

HCR’s IBAN kontonummer er nu :  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.) 

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 

 

Vi har haft generalforsamling 24.  maj. Vi bringer her et uddrag af formandens beretning, som er et overblik 

over HCR’s arbejde det forløbne år. Hele beretningen, referatet og regnskabet for 2019 kan læses på 

https://humancarerussia.dk/Nyhed.html 
 

Formandens beretning 
Nytåret 2019 startede godt, og vi glædede os i bestyrelsen til atter at tage fat i dette nye år. 
Men alt kan hurtigt ændre sig, og det viste sig desværre også for os. 
  
Jeg vil begynde min beretning med at nævne den store sorg, der ramte os, da vi fik at vide, at Connie 
Meyer var død den 9 maj 2019. Connies død har påvirket os meget. Den skabte store forandringer i vores 
arbejde i HCR og gør det stadigvæk.  
Connie blev begravet i Moskva den 18. 5.2019. Hun blev efter eget ønske begravet i Moskva. 
Fader Pavel og menigheden ønskede, at Connie blev begravet i den kirke, hvor hun de seneste år har haft 
sit virke. Connies to børn Mette og Anders rejste til Moskva og var med til begravelsen. Der har været en 
indsamling i gang her i Danmark til økonomisk hjælp til Connies begravelse. 
Ved en ekstraordinær generalforsamling den 6.6.2019 blev vi enige om at videreføre HCR’s arbejde i 
Connies Meyers ånd.  
Vi var to fra bestyrelsen, der derfor rejste til Moskva for at tale med fader Pavel og nogle fra menigheden, 
fra den 12.12 til den 17.12.19. Vi havde økonomisk hjælp med til fader Pavel og de trængende. Vi havde 
en fin tur med et godt samvær. Vi besøgte Connie Meyers grav med folk fra menigheden, her blev der holdt 

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


en andagt af fader Pavel. Vi fik hilst på dr. Zinenko, (Ruslands førende børnelæge), han kom til vores hotel, 
hvor han fik overrakt en donation til sit arbejde. Vi havde desuden tøj med til uddeling.  
 
Den 22. september holdt vi en mindehøjtidelighed for Connie Meyer i Bethlehemskirken den 29. september 
i LMF (Lærernes Missions Forening) i Århus. Ære være Connie Meyers minde.  
 
Vores basarer i Bethlehemskirken den 7. april 2019 samt den 10. november 2019 og den 26. maj 2019 i 
Karlslunde Strandkirke, var vel besøgt og gav et pænt overskud. (Der var også kollektindsamling i 
Karlslunde Strandkirke).  
Connie Meyer nåede at holde 3 møder.  
Den 3. april 2019 i Hellerup Kirke, Margrethe Vej 7 B, 2900 Hellerup.  
Den 9. april 2019 i Sognegården, Stænderpladsen 3, 8800, Viborg. 
Den 12. april 2019 i Dalby.  
Vi har kontakt til Fader Pavel og Irina Smirnova, som sender os de sidste nyheder, der bliver lagt ud på 
hjemmesiden og HCR NYT. 
 
HCR har haft 161 likes på FB-siden.  
HumanCare Russia's bestyrelse ønsker fortsat, at vores sociale humanitære arbejde skal gøre en forskel 
for mennesker, der har behov. Vi arbejder fortsat på at udbrede kendskabet til HCR samt øge antallet af 
medlemmer. 
 
Tak til alle, som har hjulpet ved HCR's arrangementer. Især tak til Edel Brus Mikkelsen for det fine 
arrangement ved mindehøjtideligheden i Århus.  
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  

 

 

Kærlig hilsen Bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Ellen Margrethe Krabbe 

blev formand og kontaktperson, Ulla Carstensen næstformand og sekretær og Elisabeth Louise Brøker kasserer, 

webmaster og redaktør for HCR-NYT 


