Maj 2020

Kære alle venner af HumanCare Russia
HumanCare Russias bestyrelse ønsker alle en god forsommer
Generalforsamling er flyttet til Søndag 24. maj kl. 14
i Bethlehemskirkens menighedshus Tømrergade 9 1. sal 2200 Kbh N

NB: Hvis forsamlinger stadig er begrænset til 10 pga. corona, vil vi forberede os at dele gruppen
og anvende Skype, derfor beder vi om tilmelding til hcr@humancarerussia.dk
Ny dagsorden sendes igen særskilt til medlemmerne
Hvis ikke du er medlem, kan du stadig nå at melde dig ind via hcr@humancarerussia.dk og betale
kontingent. Kontingentet udgør for år 2020: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for
studerende og 150 kr. for pensionister og indbetales til vores nye konto.

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

(Beløb indbetalt til Oikoskontoen inden 30/5 vil blive overført, derefter tilbagebetalt)

Coronavirus/COVID-19 i Moskva
Smitten er også kommet til Rusland, og her er det Moskva, som er hårdest ramt. En avis
sammenligner Moskva med New York med henblik på at være epicenteret for smitten.
Der er mange restriktioner for at forhindre videre smitteudbredelser. Rusland lukkede alle
landegrænser fra d. 30. marts. Alle indbyggere i Moskva, skal selv-isolere sig. Moskvas borgmester,
Sergej Sobjanin, giver alle byens borgere ordre til at holde sig inden døre. Det kommer, efter antallet
af smittede med coronavirus er steget i Moskva, som har godt 12,5 millioner indbyggere. En
ambulancefører sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han havde ventet flere timer uden for hospitalet
med en patient, der måske havde virusset. Der var en lang kø af ambulancer.
Russiske nyhedsbureauer beretter, at situationen i både Moskva og Sankt Petersborg, er ganske
anspændt, men mest i Moskva, fordi antallet af syge personer stiger.
Hospitaler i Moskva er i en krisetilstand. Der er høje straffe for at bryde karantænereglerne.

HCR’s bestyrelse var naturligvis bekymrede, og vi har skrevet til vores kontaktperson Irina Smirnova for at
spørge, hvordan det går. Hun svarede:
Tak for at I husker på os og bekymrer jer om os. Vi er dybest set ved godt helbred. Fader Pavel og de
fleste af vores medlemmer er nu raske. Desværre blev familien, som I besøgte, da I kom til Moskva - Irina
K., hendes mor på 90 og hendes søn syge med COVID-19, men nu er deres helbred meget bedre.
Vi tænker altid på jer og vores andre europæiske venner fra Italien, England, Frankrig. Vi ønsker jer godt
helbred, godt humør og succes i alle jeres aktiviteter. Nu [lige før den ortodokse påske 19 april Red.], på
tærsklen til den lyse ferie ved Kristi opstandelse er vi åndeligt med Jer! Alle vores sognebørn, der har

modtaget hjælp fra HCR, husker taknemmeligt mødet med jer og skriver til os om den glæde, de fik ved
at møde jer.
I øjeblikket er vi alle i et regime med selvisolering, så vi ikke er i stand til at se hinanden. Men fader Pavel
støtter alle, når de taler i telefon eller ved korrespondance.
Vi alle giver jer i HCR de varmeste hilsener og de varmeste ønsker !!!
Bedste hilsner, Irina
Sidste efterår (2019) samlede vi blandt andre ind til Dinara og hendes familie. De havde bygget et hus af
træ til deres meget store familie (4 generationer). Dinara skrev et takkebrev i februar, som Irina sendte
videre.
Mine kære venner i HumanCare Russia
Vi vil gerne takke jer for jeres venlige hjælp og informere jer om vores faktiske situation. Vi er elleve nu og
venter på et nyt medlem af vores familie i marts (mit fjerde barnebarn). Den 20. februar bliver vores
yngste - Barbara to år, og vi samles.
Det lykkedes os at overvinde al den almindelige vintertid bronchitis og lungebetændelse hos de små. Det
værste skete med Zinaida. Hun er medicinsk studerende i 4. klasse og havde i september-november sine
praktiske kurser i Børns infektionshospital, hvor hun blev inficeret af sin 5-årige patient, der led af
mononukleose. Zinaida blev syg og blev indlagt på hospitalet og helbredt efter 5 dage derhjemme med
høj feber / tvivl og uden diagnose. Hele tiden lå jeg ved hendes seng, og konsekvenserne var for hårde
for mig i lang tid, så jeg var bange for, at min kontrakt på universitetet ikke ville blive forlænget. Men det er
OK nu.
Vi tilbragte alle nytår og jul i vores nye hus og formåede at købe senge, stole og bord. Jeg håber at se jer
en dag, at I vil være meget velkommen her.
Min mand Sergej har meget gode resultater i sine videnskabelige matematiske værker, og en af hans
aspiranter blev sendt til Københavns Universitet i tre måneder for at informere om Sergej-metoder, og den
danske del var interesseret. Desværre kunne min mand ikke selv tage til København på grund af hans
meget travle liv på akademiet. Og han ville ikke forlade sin mor på 90 år i lang tid.
Med venlig hilsen, Dinara og familien
PS. De penge, I sendte, dækker El-regningerne til opvarmning af huset i januar-februar. (Det er ca. 700
rubler / dag.) Jeg tilbragte min vinterferie med mine tre børnebørn i huset for at give min datter hvile.
Billedet tv.er fra et besøg hos Dinara sammen med fader Pavel i 2018, Billedet th fra det nye hus i 2019

Vi ønsker jer alle en velsignet pinse og sommer
Kærlig hilsen HumanCare Russias bestyrelse
Ellen Margrethe, Ulla, Elisabeth Louise,

