
Nyt fra bestyrelsen 
 

Vi har haft en travl tid, idet vi er ved at forberede årets generalforsamling lørdag 

d.22. april kl.14 i Bethlehemskirkens menighedssal, Tømrergade 91. Kbh. N. En 

indkaldelse sendes til medlemmer sammen med dette nyhedsbrev. 

Billedet forestiller den arbejdende bestyrelse ved vores bestyrelsesmøde i januar. 

Der bliver også arbejdet meget mellem møderne og talt med Connie over Skype. 

Ulla Carstensen - Elisabeth Louise Brøker        -       Aumira Meier-Nielsen- Ellen Margrethe Krabbe 

 

Donationer 
Vi takker for alle donationer, som er med til at holde arbejdet i Moskva i gang. 

Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede, skal de betales via 

Dansk Missionsråd og Lærernes Missions Forening. Donationer bedes venligst 

mærkes “ HCR”. Oplys også venligst navn og cpr.nr. 

Dansk Missionsråd:   reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 

Lærernes Missions Forening:  reg.nr. 8418 kontonr. 892 0001336 

Skriv Dit Navn + “ HumanCare Russia“ (HCR har CVR nummer 33428685) 

Ellers direkte på HCR´s konto i Oikos:  reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191     
 

Kontingent på 150 kr. bedes venligst betalt, gerne inden d.1. april.  

Kontingenterne betyder, at vi kan blive ved med at eksistere som organisation.  

HCR´s konto i Oikos:   reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191 

NB: Vigtigt: Navn (eller så meget, der er plads til) både på den korte linje og i 

meddelelsesfeltet.  

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.:26186711 

 

 
Forår 2017 

Kære venner og medlemmer af  
HumanCare Russia 

 

I indbydes hermed til et arrangement søndag d. 30. april efter gudstjenesten i 

Bethlehemskirken dvs. ca. kl.12.15. Bestyrelsen fortæller lidt om Connies arbejde 

og der vil være en lille bod med ikoner, russiske dukker og folklore. Endvidere vil 

vi også indsamle let sommertøj i god stand til børn i alderen 2-12 år, til de meget 

varme sommermåneder. Invitér gerne venner med til arrangementet, så vi kan 

gøre Connie Meyers store og nyttige arbejde mere udbredt.  

Tak for enhver hjælp til arbejdet. 

Alle ønskes et smukt forår og en velsignet påske! 

mailto:hcr@humancarerussia.dk


Connie Meyers Forårshilsen 2017 
 

I år fejres PÅSKEN den 16. april inden for 24 timer over hele jorden. Derfor vil jeg 
indlede med at ønske alle en rigtig glædelig Påske/Kristi Opstandelsesfest. 

Det er en stor glæde, at der er fulgt op på vores to store projekter i efteråret. 

Som følge af Dr. Aleksey Sachkov´s udveksling til Trauma Burn Centre, 
University of Michigan, Ann Arbor, USA i oktober sidste år, er han inviteret til 
John Hopkins Hospital i Baltimore, USA i en måned. Endvidere har jeg fået 
oplyst, at under opholdet i USA kunne dr. Sachkov bidrage med teknikker, der var 
ukendte for lægerne i USA.  

I november sidste år forelæste sygeplejerske Grete Schärfe på vores seminar om 
Palliation. En af deltagerne var Esmina Kayibkhanova, direktør for uddannelse og 
udviklingsprogrammer i organisationen VERA, Charity Hospice Fund. Esmina er 
en ung progressiv kvinde og udtrykte stor interesse for seminarets indhold og 
spurgte om muligheden for udveksling af russiske læger og sygeplejersker til 
danske hospices. Vi håber, vi fra dansk side kan bidrage med de sidste nye tiltag 
inden for området. 

Dagmarskolen har i nogle år udelukkende undervist i knipling og broderi på Den 
Kristne Friskole i Sviblovo. Voksenafdelingen, hvor vi fremstiller og reparerer 
messetøj, har kørt på et meget lavt blus dels fordi vi ikke havde opgaver, dels 
fordi vi manglede elever og i høj grad er påvirket af den økonomiske stramning. 

Der er kommet en ny præst i Sviblovo, fr. Alexander, gift med matushka Vera og 
de har fire børn. Den Kristne Friskole fortsætter, og præsteparret har startet en 
børnehave.  

Et stort problem gennem årene har været opbevaring af messetøjet, som indtil nu 
er opbevaret i kirkens fugtige kælder, hvilket medfører, at messestøjet er klamt, 
lugter og i nogle tilfælde mugner. 
Derfor var fr. Alexander på udkig efter et godt og tørt lokale til at anbringe 
messetøjet i.  Det eneste ”frie” lokale er Dagmarskolen. Fr. Alexander og jeg har 
talt om muligheden for, at flytte messetøjet over i Dagmarskolens lokale, hvor der 
er plads til at anbringe messetøjet. Jeg har altid været tilhænger af, at messetøjet 
opbevares i atelieret, hvor vi reparerer.  
Jeg glæder mig over, at vi atter kommer i gang med at arbejde med messetøjet, 
og at der bliver liv i Dagmarskolens lokale. 

Den 2. januar i år var det 25 år siden, jeg flyttede til Moskva. Der er sket meget i 
Rusland, i Moskva og i kirken, både den store kirke i Rusland, men også i den 
kirke, jeg arbejder i. 

Da jeg ankom, var Moskva en stille by, der var ingen madvarer og ingen medicin. 
Befolkningen havde det meget svært, og lige ankommet fra Danmark fik jeg nogle 
store overraskelser over, hvad jeg oplevede sammen med fr. Pavel. Siden er der 
sket meget både i by og på land - det er blevet anderledes, noget godt – noget 
skidt. 

I anledning af jubilæet holdt den danske Ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, 
en reception på Ambassaden den 2. marts. Gæsterne var russiske og danske 
venner. Ambassadøren indledte med en varm tale, hvorefter jeg takkede og til 
slut læste Margarita Neliubova, Moskvas Patriarkat, en hjertelig hilsen op fra 
Metropolit Ilarion, leder af Patriarkatets udenrigsafdeling. 

 

 
             Ambassadør Thomas Winkler har holdt en varm tale og overrækker en boggave 
                                                                                                                        Fotograf: Natalia Toskina 
 

Jubilæet bliver markeret i Danmark i oktober sammen med HCR Regionsmøde 
Øst og Vest hhv. den 16. og 22. oktober. 

Alle ønskes et velsignet forår og en velsignet påske 

Connie Meyer, Moskva 


