
HumanCare Russia’s Generalforsamling den 22.april 2017 

 

Til stede: Fra bestyrelsen formand Ellen Margrethe Krabbe, webmaster Elisabeth Louise Brøker, kasserer 

og sekretær Ulla Carstensen. Det skal bemærkes, at næstformand Aumira Meier-Nielsen ikke var i stand til 

at møde frem. Desuden deltog Kim Thinggaard, IngeThinggaard, Kirsten Kjærgaard, Jesper Steen 

Andersen og Albert Dujon 

  

1) Velkomst:  

ved formand Ellen Margrethe Krabbe, og der blev sunget en salme. 

2) Valg af dirigent og referent: 

Kim  blev valgt som dirigent og Ulla blev valgt som referent. 

Kim konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

3) Formandens beretning: 

Ellen Margrethe fremlagde beretning (se vedlagte referat). Beretningen blev godkendt. Desuden læste 

Ellen Margrethe en hilsen fra Aumira. 

4) Beretning fra Connie: 

Vi fik omdelt en beretning fra Connie. Denne beretning blev godkendt.  

5) Regnskab: 

Blev fremlagt af Elisabeth Louise. Regnskabet blev godkendt. 

6) Angående kontingent:  

Der blev foreslået kontingent på 200 kr. for ordinære medlemmer fra 2018. Dette blev vedtaget med 6 

stemmer for, 1 undlod at stemme og 1 stemte imod. 

For studerende foreslås 75 kr., dette blev vedtaget. Der blev foreslået 150 kr. for pensionister, 7 stemte for 

og 1 imod. Forslag om kontingent for ægtepar på 300 kr., 3 stemte for og 5 imod, forslaget er hermed 

forkastet.  

7) Indkomne forslag: 

Connie har foreslået et æresmedlem og en protektor. 

Generalforsamlingen kan ikke gå ind for at indstille en, som ikke er medlem af foreningen. 

Vi har diskuteret vedr. at pege på en protektor/ambassadør. Der er enighed om at give det titlen 

ambassadør.  Bestyrelsen vil fortsætte med sagen sammen med Connie Meyer.  

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

Ulla Carstensen er genvalgt. Elisabeth Louise Brøker er genvalgt. Jesper Steen Andersen er nyvalgt som 

suppleant. 

9) Evt. vedtægtsændringer til gældende praksis:  

Vedr. paragraf 5: Det blev vedtaget at fjerne "stemmeberettiget er enhver, der har været medlem af 

foreningen en måned". Denne indskrænkning er unødvendig og kan virke hindrende.  

5 stemte for og 3 stemte ikke.  

  

Vedr. paragraf 6: Det blev vedtaget: ”I  lige årstal er 2 medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er 

resten af medlemmerne på valg.” 



Og ”Valg af 1 revisor for 2 år”. Vedtaget. 

Vedr. paragraf 8: ”Revideret og underskrevet regnskab skal foreligge inden generalforsamlingen”. Vedtaget 

Vedr. paragraf 10: Ændring i det skrevne skal der stå: "ændringer i nærværende vedtægter kræver 2/3 

flertal af de faktisk fremmødte". Forslaget udgik, idet det ikke tager højde for evt. konsekvensrettelser andre 

steder i vedtægterne. 

Ellen Margrethe Krabbe takkede alle, der var mødt op og sagde tak og velkommen til den nye bestyrelse. 

  

Referent Ulla Carstensen 

 

Formandens Årsberetning 2016 i HumanCare Russia. 

 

Året 2016 startede som  ganske udfordrende og udmattende. Næstformanden måtte gå af pga 

helbredsmæssige årsager.  Suppeplanten kunne desværre ikke træde ind i bestyrelsen pga at han i  sit job 

fik store arbejdsmæssige  opgaver.  

Ulla og jeg  ventede spændt på,  hvad der kunne ske til årets generalforsamlingen ( med stor støtte fra 

Flemming Kramp ). 

 

2016 års generalforsamling blev jo et meget positivt vendepunkt, da både Aumira og Elisabeth Louise 

sagde ja til at blive valgt til  bestyrelsen. Ulla og jeg åndede lettet op. 

Vi har 55 medlemmer der er kommen 2 nye medlemmer og en er gået bort, Hans Kristian Neerskov.  

Se mail fra Connie. ….............................citat:" Hans Kristian Neerskov sendte i 1994 fire voluntører til 

Moskva, og jeg fik en meget fin kontakt til dem alle. Kirsten Weiss Mose og Kaj Høs. Kirsten er stadigvæk 

medlem af HCR, Kaj døde for efterhånden mange år siden. I nogle år fremover havde jeg en god kontakt 

med Hans Kristian Neerskov – han kom til at betyde en del for mig, arbejdet og senere HCR." Citat slut. 

Da jeg på et tidspkt., snakkede med Hans Kristian Neerskov om det svære i vores arbejde, sagde han til 

mig, du må tro på det du gør, og resten må du lægge  i Guds hånd, da skal det nok gå. Det var gode ord til 

stor hjælp. 

Ære være hans minde...................................................... pause 

 

Nyhedsbreve er bleven sendt ud, og vi har planer om at sende 4 ud om året. Bent Mortensen har hjulpet 

med at sende ud. 

 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder  pga. ekstra fornyelse af hjemmesiden og forenkling af regnskabet har vi 

haft ekstra møder.  

Vi har holdt 2 møder med Connie + 5 skypemøder samt besvarelse af e-mails med opgaver der skulle 

løses.  

Connie har holdt møder i tre regioner (skal opfyldes for at søge midler fra Slots og kulturstyrelsen) 

Der var ingen møder medlemsmøde i  ØST og VEST, disse skal holdes hvert andet år. Der skal afholdes 2 

her i dette år 2017 disse bliver til efteråret. ( 2 regioner). 

Vi har haft et godt samarbejde med DMR og har deltaget i 4 møder med dem. 

Også et godt samarbejde med LMF har været godt. 



 

Vi har forsøgt fundraising. Hempelfonden og spejderhjælpen, som desværre ikke gav resultat, så gaverne 

fra private har en kæmpe betydning. Som sædvanlig har vi fået fra Slots og Kulturstyrelsen ( tips og lotto) 

Vi fik 1.192 mere end året før. Det kan ses i regnskabet. 

Vi har desuden forsøgt at søge en Orden /medalje til Connie i anledning af hendes 25 års jubilæum. 

Desværre fik vi den ikke, da Connie ikke havde arbejdet i 40 år 

Vi har brugt tid på at engagere folk til forskellige opgaver bl.a. ( ambassadør)., uden resultat indtil videre, 

forslag til sidstnævnte modtages gerne.  

Vi brugte meget tid på at  forberede basaren- der iblandt arbejdet med plakat, bestilling af folklore og 

indsamling af genstande til salg inkl. kager. 

Tak til alle der bidrog til det. Basaren gav et pænt overskud plus vi fik kr. 567 fra kirkekaffen til Connies 

arbejde. 

Vi arbejder med at komme ud med budskab også via FB, hvor vi fik 117 likes på selve siden. 

Men vi kan da godt bruge flere likes , man kan i øvrigt følge med i arbejdet på vores FB side, hvor også 

Connie lægge forskellige begivenheder   ind. 

Her har vi bl.a. skrevet om den film Jacob Thygesen fra TV 2 havde lavet om danskere i Rusland.  

Se også gerne hjemmesiden, her bliver nyhedsbrevene lagt ind samt referatet af denne generalforsamling 

som også blive også lagt ind under nyheder. 

Tak til de frivillige Bent Mortensen, Jens Peter Vesterager. 

Tak til alle  der har doneret gave, de er nødvendige til arbejdets forsættelse.  

Tak til alle der kom til basaren og var med til at støtte os. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde,, Elisabeth Louise ( Ny hj. side som er bleven  mere overskuelig 

,og arbejdet med regnskabet ). 

Aumira for nyhedsbrevene . Aumira som desværre ikke kan være her i dag. Der var en hilsen fra Aumira 

hvor hun udtrykte en stor glæde for bl.a., at kunne samarbejde med Connie omkring udformningen af 

nyhedsbrevene. 

Ulla for støtte og opmuntring med de forskellige problemstillinger  hvor du kom og kommer  med god positiv 

kritik. Det er altid godt, at se en sag fra forskellige synsvinkler,  samt dit PR arbejde. 

Ja ved et fælles   godt samarbejde og  forbøn er dette arbejde gået godt. 

Håbet kom tilbage til os og dernæst energien, ja troen på, at arbejdet kunne fortsætte. 

Tak til vores medlemmer. 

Tak til jer der kom her i dag. 

 

Til sidst:…....................................................... 

Alle gode gaver de kommer oven ned, så tak da Gud, ja pris da Gud for alt hans kærlighed. 

 

  



Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2017 . 

Året 2016 blev et år med rejser og store begivenheder. 

Allerede den 19. januar rejste fr. Pavel og jeg via København til USA. Det var fr. Pavels første tur til USA, 

det var min fjerde tur. Vi landede i New York, hvor vi boede hos gode venner fra fr. Pavels menighed. Julia 

og Yuri immigrerede til USA i 1996 med deres dengang to årige datter.  

Efter gode dage i NY rejste fr. Pavel og jeg videre til Ann Arbor, Michigan, hvor vi havde mange møder og 

foredrag i forbindelse med RWL (Russia With Love). 

Vi havde et betydningsfuldt møde med Dr. Stewart Wang og hans team på Trauma Burn Centre, University 

of Michigan. Tidligere har læger og sygeplejersker fra Moskva været på efteruddannelse hos Dr. Wang og 

hans team, ligesom Dr. Wang og hans team har besøgt brandsårsafdelinger i Moskva. På mødet blev det 

aftalt at sende en læge og en sygeplejerske fra hhv. et børne- & voksenhospital til videreuddannelse i Ann 

Arbor. 

Margarita Nelyubova fra Patriarkatet og jeg besøgte læger og sygeplejersker og talte med dem om ønsker 

og muligheder. 

På Speransky Childrens Hospital var det chokerende at få oplyst, at afdelingen ikke er blevet opdateret 

siden 1996 – for tyve år siden. 

 

To læger og to sygeplejersker fra hhv. børne- & voksenhospital rejste i oktober til Ann Arbor og de to og en 

halv uges ophold på Trauma Burn Centre, USA blev meget frugtbart for alle deltagere. Et 

bemærkelsesværdigt plus var, at dr. Aleksey Sachkov fra Sklifasovsky hospital for voksne kunne vise 

operationer, man ikke kendte til på TBC i Ann Arbor. 

Aumira Meier-Nielsen kom på påskevisit, og vi havde nogle dejlige dage sammen. 

Min tidligere nabo, Yana, som nu er gift og bosat i New Zealand, kom på et længere ophold og vil tilbragte 

timer med at genopfriske ”gamle dage”. 

I juni var jeg på møderejse i tre uger og i juli deltog fr. Pavel og jeg i LMF´s sommerstævne, som er en 

kærkommen lejlighed til at møde venner både i DK og missionærer på hjem ophold.  

Ferien var som altid i september og i Grækenland hos gode venner. 

På Facebook (man har jo sin iPad med og holder sig orienteret selvom man er på ferie) – så jeg i 

slutningen af ferien, at der var skiftet præst i Sviblovo, hvor Dagmarskolen har lokale. 

Rokering af præster sker i Moskva med næsten dags varsel. Fr. Sergei fik med to dages varsel besked om, 

at han nu kun skulle tjene i de to landsbyer udenfor Moskva, hvor han har tjent i mange år samtidig med, at 

han var provst i Moskva. Familien og en ny præst, fr. Alexander, var tiltrådt ved kirken i Sviblovo. 

Fr. Sergei havde sat en omfattende ombygning i gang i køkkenet, hvor præster og andet personale spiser, 

og det nye skoleår for Den kristne Friskole var så småt ved at blive forberedte. 

Fr. Alexander er gift med matushka Vera og de har fire børn. Præstekonen og en af sønnerne har diabetes, 

hvilket især er slemt for drengen. Familien havde planlagt ferie i august, men det blev i stedet en hård 

arbejdsperiode med at finde sig tilrette både med bosted og arbejde. 

Det fik indflydelse på Dagmarskolens håndarbejdsundervisning, idet Marina valgte at flytte 

knipleundervisningen til Zdekhovo, hvor fr. Sergei nu holder søndagsskole. Så nu har Dagmarskolen en 

filial i Zdekhovo. Larissa fortsatte broderi undervisningen på Den kristne Friskole i Sviblovo, men har måttet 

melde fra pga. sin voksne datters hormon sygdom. 

Dagmarskolens voksenafdeling fortsætter, og fr. Alexander er meget positiv overfor vores arbejde. Det skal 

nok gå, men det krævede at snurre rundt på tallerkenen nogle gange og lære alle de nye mennesker at 

kende. Det er Rusland! 



For otte og et halvt år siden indledte jeg processen til at opnå PRP (Permanent Residence in Russia) fast 

opholdstilladelse i Rusland. Det har man for fem år ad gangen, og den 7. oktober 2016 var skæringsdagen 

for min fornyelse. Jeg afleverede alle mine dokumenter den 22. juli og fik at vide, at jeg kunne får min 

godkendelse fra den 22. september. 

Fr. Pavel er altid med, da han er den, der har arrangeret min invitation. Vi var på kontoret adskillige gange i 

løbet af efteråret. Hver gang var svaret, at mine dokumenter endnu ikke var klar. 

Da vi kom i begyndelsen af december var bygningen helt tom, og vi fik at vide, at kontoret var flyttet 64 km 

syd for Moskva. 

Det blev en lang tur at køre derned, dels skulle vi gennem hele Moskva, dels var der faldet store mængder 

sne samtidig med at trafikken i december er mere intens, da mange kører til Moskva for at købe ind til nytår 

– både gaver, mad og drikke. 

To og en halv time hver vej. Vi var der tre gange. Vagterne lukkede kun personer ind med udenlandsk pas, 

hvilket betød, at fr. Pavel ikke kunne komme med ind og assistere mig med at nå frem til det rette kontor og 

alle tre gange blev jeg sendt fra bygning til bygning. Tredjedagen ramte jeg det rigtige kontor og fik at vide, 

at godkendelser ville blive givet efter den 14. januar. Nu havde jeg faktisk planlagt en tur til DK 3. – 16. 

januar, men måtte aflyse rejsen. Jeg kunne rejse ud af Rusland, men jeg ville ikke kunne vende tilbage. 

Mange danskere havde samme problem og en ung dansk forretningsmand satte mig i forbindelse med et 

advokatfirma, der arbejder med at hjælpe folk med disse problemer. Det viste sig, at mine dokumenter 

havde været klar den 7. oktober. Jeg fik min godkendelse den 6. februar 2017.  

Det fyldte alt for meget i min tilværelse og var en utrolig opslidende periode. Jeg oplevede en sand lettelse 

da stemplet var i mit pas, og jeg kunne for alvor begynde at tage fat på arbejde og opgaver. Beretningen er 

meget længere, og jeg kunne skrive en hel bog om dette. Men kort sagt: Det er Rusland! 

 

I august døbte fr. Pavel lille Liana, som er barnebarn af Oleg, der var med fr. Pavel i DK i 1991. Hele 

familien er døve, men Liana er normalt hørende. Det er en stor udfordring, da alle taler, men kun faderen 

taler normalt. En dejlig familie med overskud og orden i tingene. 

Det var en stor glæde at besøge dem efter dåben. 

I oktober havde jeg besøg af journalist Jakob Thygesen og fotograf Kjeld Nørgaard fra DR 2 i forbindelse 

med programmet ”Danskere i udlandet”. Vi besøgte Sophia og hendes familie og sluttede sammen med fr. 

Pavel, der holdt en kort gudstjeneste ved en meget smuk grav på kirkegården. Vi var fire danskere, der 

medvirkede i programmet og vi tilbragte hver især en dag med Jakob og Kjeld. I udsendelsen fik vi hver 7 

minutter – godt klippet af Jakob. Ideen med programmet var, hvad vi finder positivt i Rusland og det blev en 

fin rød tråd i programmet. 

I den sidste uge af november afholdt vi seminar om palliative care. Sygeplejerske Grete Schärfe kom til 

Moskva og holdt 20 timers forelæsning om palliative care.  

Seminaret blev afhold i samarbejde med Patriarkatets sygepleje college, hvor seminaret også fandt sted. 

Grete Schärfe havde fremstillet et flot power point show, som jeg fik en god ven til at gøre klar til trykning 

og vi kunne uddele bogen til alle deltagerne. 

Det var en meget stor glæde at Ambassadør Thomas Winkler deltog i slutningen af seminaret og deltog i 

Round Table, hvor jeg også gav et indlæg. 

I årets løb er der kommet tre nye børn til verden. 

Vi modtager stadig ting og sager fra familier, hvor børnene er vokset ud af tøjet og legetøjet, men der er 

ikke så meget som tidligere. Mange er rejst fra Moskva pga. krisen, som nu virkelig bider. 

Hjertelig tak fra alle os i Moskva og omegn for støtte og forbøn i 2016. 

Connie Meyer Marts 2017 


