
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. 
Vi indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling den 6.6.2019 mhp. videreførelse 
af HCR. Vi blev med de fremmødte 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 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 og 
den 29. september i LMF (Lærernes Missions Forening) i Århus. 
Ære være Connie Meyers minde.  
 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder. Jesper Steen Andersen er desværre trådt ud af bestyrelsen 
af personlige grunde. 
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).  
Den 18. november deltog jeg i Dansk Missionsråd's årsmøde i Odense, her blev der 
udvekslet gode muligheder for fundraising. Det vil vi går videre med.  
Antal møder i HCR-regi. 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. 
 

Jon Kaldan, som sidste år sagde ja til at være ambassadør for HCR, har vi desværre ikke hørt 
noget fra, skønt vi har henvendt os til ham flere gange.  
Vi har haft 161 likes på vores FB-side.  



Der er 30 medlemmer. 
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. 
 

På vores basarer har vi haft hjemmestrikkede sokker, grydelapper og smukke sjaler til salg.  
Tak til alle der har medvirket hertil.  
Der er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer plus til venner  
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  
 


