Sommer 2021

HumanCare Russia ønsker alle et velsignet forår og sommer
Generalforsamlingen
Lørdag den 24. april 2021 holdt HumanCare Russia generalforsamling OnLine via Zoom. Her blev
de 2 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, genvalgt, regnskab taget til efterretning og
godkendt årsberetningen blev læst op og godkendt. Der blev talt om planlægning af kommende
arrangementer og coronaens indflydelse på det hele.
Her blev også oplæst en hilsen til medlemmer og venner af HumanCare Russia fra menigheden i
Moskva med en slags årsrapport og især en stor og hjertelig tak for donationer, som har hjulpet
dem igennem en svær tid. Vi bringer en oversættelse af takkebrevet herunder.
Læs hele generalforsamlingsreferat her. Se regnskab 2020 her.

Takkebrev
Kære medlemmer af foreningen ”HumanCare Russia”!
Sidste år -2020 - viste sig at være meget vanskeligt for os alle. Mange af os har lidt af coronavirus
sygdommen, flere mennesker fra vores menighed er døde som følge af denne sygdom, og det
økonomiske liv er gået i stå.
Som et resultat heraf befandt mange familier sig i store problemer. Og i denne situation viste jeres
hjælp sig at være et virkeligt mirakel. Det er vanskeligt med ord at formidle følelsen af vores dybe
taknemmelighed for den hjælp, HCR var i stand til at sende. Disse var undertiden de eneste
midler, der var tilgængelige i håbløse situationer. Vores sognebørn takker oprigtigt for at give dem
muligheden for at komme ud af denne vanskelige økonomiske krise.

Nogle af os var i stand til at afbetale restancer, som de absolut ikke havde penge til, da de
mistede deres job og blev efterladt uden underhold. Andre var i stand til at købe det nødvendige
tøj og fodtøj til børnene, hvis priser steg dramatisk. En af vores sognebørn gennemgik en større
tå-amputation, der forhindrede hende i at gå i to måneder. Hun havde brug for specielle
ortopædiske sko. Derudover blev hele hendes familie syg af covid, og hendes mor døde. Hun blev
hos sin handicappede datter. Hun havde brug for bogstaveligt talt alt - sko, tøj, mad, mad til
familiens skildpadde, penge til en taxa for at komme til læger og betaling for en kirurgisk
sygeplejerske.
Fem store familier modtog jeres økonomiske hjælp. Takket være Connie Meyers venlige
forbindelser til den svenske ambassade i Moskva modtog de også humanitær hjælp i form af tøj,
sko og legetøj.
Fader Pavel blev øjenopereret i august og blev i december alvorligt syg af covid, hvilket krævede
mange penge til behandlingen. Han brugte al sin fritid på at besøge syge og levere den
nødvendige medicin, mad og ting købt med hcr’s donationer og med sine egne midler.
Jeres hjælp var så vigtig, nødvendig, varieret og rettidig, at vores folk er meget rørte og
overbringer deres varmeste taknemmelighed til jer. I denne vanskelige tid med pandemien ønsker
vi oprigtigt jer alle sundhed, stærk immunitet og påskeglæde!
HumanCare Russia’s repræsentanter i Moskva
Ærkepræst Pavel Vishnevsky & Irina Smirnova

Coronaen i Moskva
Ifølge https://www.themoscowtimes.com har Rusland fredag den 23. april bekræftet 8.840 nye
koronavirus tilfælde og 398 dødsfald. Rusland har bekræftet 4.744.961 tilfælde af coronavirus og
107.501 dødsfald ifølge det nationale informationscenter for coronavirus. Men der er en meget
større overdødelighed.
Rusland vaccinerer med Sputnik V-vaccinen, som ikke skal have alvorlige bivirkninger. 15. april
havde 820.000 indbyggere i Moskva (6 procent af hovedstadens samlede befolkning) modtaget
begge doser af vaccinen, og 1 million har fået den første vaccinedosis. Pandemien har også haft
store økonomiske konsekvenser for befolkningen, og som Irina Smirnova og Fr. Pavel siger, at der
er alvorlige konsekvenser for de familier, vi støtter. Vores donationer har hjulpet, og vi sender
meget snart donationer igen. Vi siger tak til alle, der har gjort disse donationer mulige.

Ortodoks påske
Vi nærmer os den ortodokse påske. Derfor ønsker vi alle glædelig påske med billeder, som
Connie Meyer har sat på sin facebookside.

Glædelig påske

Христос воскрес - Да, действительно воскрес
Kristus er opstanden- Ja Sandelig opstanden
Christ is risen - Yes, truly risen

Kærlig hilsen HumanCare Russia
https://humancarerussia.dk/

