
Mindeord 

Torsdag aften den 9. maj gik et ganske særligt menneske bort. Det var Connie Meyer, 

som i 27 år har arbejdet frivilligt for at hjælpe mennesker i nød. Det hele begyndte med en 

invitation fra Moskva i 1991 formidlet af den daværende kulturminister Grethe Rostbøll. 

Connie Meyer havde en baggrund og erfaring indenfor såvel sundhedsområdet som 

menighedsarbejde, derfor var det naturligt, at Grethe Rostbøll præsenterede Connie for 

den russisk-ortodokse præst fader Pavel Vishnevsky, der er præst i Moskvas Patriarkat. 

Dette møde førte til etableringen af en dansk hjælpeorganisation, der først hed 

Paulussamfundet og senere HumanCare Russia, som blev stiftet i Bethlehemskirken, og 

til at Connie Meyer blev inviteret af Moskvas Patriarkat til at komme til Moskva og 

assistere med opbygning af social- & humanitær støtte i Den russisk-ortodokse Kirke i 

Rusland. Den 2. januar 1992 flyttede hun til Moskva, hvor hun har boet lige siden. 

Connie Meyer har med ildhu samarbejdet med fader Pavel Vishnevsky alle 27 år. Arbejdet, som udgår fra fader 

Pavels menighed, omfatter familier med meget lav indkomst, enlige mødre, børne- & voksenhospitaler, 

børnehjem etc. 

Da Connie ankom i januar 1992, var kirken stadig en ruin under genopbygning. Connie Meyer vandt den 

russiske menigheds respekt ved sin teoretiske viden og praktiske sans. Hun løste mange problemer for dem, 

nogle gange meget enkelt ved hjælp af kamillete, kodimagnyler og håndcreme. Hun havde også sans for at 

finde veje til, at kvinderne kunne tjene lidt ekstra ved håndarbejde. Hun oprettede en særlig skole, nemlig en 

kniple- og broderiskole, kaldet Dagmarskolen, hvor eleverne - børn og voksne – kunne sy og reparere messetøj. 

Med mellemrum besøgte Connie Meyer Danmark, hvor hun holdt foredrag og viste billeder fra arbejdet. Hun har 

været dynamisk og energisk. Når hun opdagede et problem, var hun den, der tog initiativ til at få det løst. Hun 

kunne have mange bolde i luften ad gangen, og ofte gik det hurtigt. HumanCare Russias formand udtalte til 

Connie Meyers 25 års jubilæum, at det undertiden føltes, som om Connie styrtede af sted med 180 km. i timen. 

En journalist (Anna Libak), der har skrevet en artikel om hende, omtaler hende som en ”Dansk engel blandt 

russiske sjæle”. 

Der har da også været mange opgaver at tage fat på. Connie havde en enorm energi og en smittende glæde, 

men især en ihærdig udholdenhed. De 27 år har været et virksomt liv med gode resultater. Connie Meyer havde 

en evne til at tackle den russiske kultur med sin danske baggrund på en givende og fantastisk måde. 

Connie har været god til at samle penge ind til konkrete nødlidende, og hun var eminent til at finde kontakter, 

som kunne hjælpe i konkrete situationer. I 1993 mødte hun en læge Dr. Dmitry Zinenko, som arbejder på et 

projekt, der kan hjælpe syge børn. At bidrage til denne kliniks arbejde blev et af Connies projekter. Nogle 

kontakter fik hun ved at være medlem af The International Women's Club of Moscow, altså den internationale 

klub for kvinder forkortet IWC Moscow. Connie Meyer har været engageret i andre tiltag på det 

sundhedsmæssige område. I mange år har hun samarbejdet med en organisation i Ann Arbor, Michigan, USA, 

som hedder ”Russia With Love”. Det resulterede i gensidige besøg og en opdatering i forskellige sundheds-

behandlinger, især til gavn for børn. 

Connie Meyer var og er fortsat et stort forbillede. Hun demonstrerede med sit liv, hvad det vil sige at elske sin 

næste som sig selv. Hendes glæde i livet var at kunne hjælpe andre. Denne glæde smittede af på alle, som kom 

i berøring med hende. Hun spredte tryghed omkring sig og mange vil tænke tilbage på Connie Meyer som deres 

reservemor. 

Connie Meyer fandt også støtte hos mange i Danmark. Blandt de donorer, som har støttet Connie Meyers 

arbejde, har været Den Geistlige Ridderlige Malteserorden - Det Autonome Priorat i Dacia. Ved et særligt 

arrangement overrakte de hende foruden et beløb til arbejdet også Den Geistlige Ridderlige Malteserorden – 

Det Autonome Priorat i Dacia´s fortjenstmedalje i sølv (den højeste orden). 

Connie Meyer nåede heldigvis at holde 25 år jubilæum, hvor hun blev fejret af alle dem, der satte pris på hendes 

store humanitære indsats. 

Hun arbejdede i Moskva, fordi hun holdt af russerne og Rusland, endda så meget, at det var hendes sidste 

ønske at blive begravet der. Connie Meyer er og vil blive savnet. Hun blev 75 år. Ære være hendes minde. 

Skrevet med bidrag fra venner og indsendt af HumanCare Russias Formand Ellen Margrethe Krabbe og 

Webmaster & Kasserer Elisabeth Louise Brøker 


