
 

                           Vinter og Jul 2019  

Kære Alle  

Vi ønsker jer en glædelig jul og et velsignet Nyt År 
 
Besøg i Moskva 
To fra bestyrelsen - Ellen Margrethe Krabbe og Elisabeth Louise Brøker - har været en tur til Moskva for at 
besøge fr. Pavel Vishnevskii og menigheden og overrække donationer. Vi blev hjertelig modtaget af fr. 
Pavel og vores nye kontaktperson i Moskva, Irina Smirnova, som hentede os i lufthavnen.  
 
Der var planlagt flere besøg til private personer i menigheden, Vi besøgte hver aften russiske familier i 
deres privathjem. Nogle boede meget småt, men overalt blev vi hjertelig modtaget. Spisekøkkenet er i flere 
af de hjem, vi besøgte, husets centrum. Her blev der serveret russiske specialiteter. Undertiden var det 
som her meget lille. Men der blev altid plads til ikoner. 
  



Søndag den 15/12 besøgte vi kirken og overværede gudstjenestens liturgi. Vi lyttede til den helt utrolige 
smukke liturgiske korsang og modtog sammen med menigheden velsignelser i form af røgelse, bønner og 
håndspålæggelse. 
 
Ved slutningen af liturgien blev der uddelt nadver, som vi ikke kunne modtage, da vi ikke er russisk-
ortodokse. 
En af fr. Pavels vigtige opgaver er sjælesorg og personlig forbøn. Og menighedsmedlemmerne står gerne i 
kø for at tale med Fr. Pavel. Denne opgave finder ikke kun sted ved gudstjenesterne, men den er en 
heltids- opgave, idet fr. Pavel bliver ringet op nærmest døgnet rundt af menighedsmedlemmer, som har 
brug for en velsignelse eller et godt råd.  

Efter gudstjenesten uddelte vi donationer både penge og tøj til repræsentanter for familierne. 
Derefter gik vi sammen ud til Connies grav, som ligger på den lille kirkegård udenfor kirken. Ved graven er 
der et smukt billede af Connie. Her udførte fr. Pavel et ritual med sang og røgelse. Det var utrolig 
bevægende. Vi fik begge tårer i øjnene. Alle savner Connie Meyer. 

 

Til venstre ses ikoner fra kirkens indre: de hellige martyrer Tro, Håb og Kærlighed og deres Moder 

Visdom og flere helgener. Til højre ses fr. Pavel i midten, Irina Smirnova, som har overtaget en stor del 

af Connies arbejde i menigheden (tv). - hun har også inviteret ham til at bo i sin store families hjem - og 

Katja, som er en stor støtte for menighedens arbejde, og som gerne tager sig af udenlandske gæster.  



Zinenko 
Mandag den 16/12 mødtes vi med dr. Dmitry 
Zinenko, pædiatrisk neurokirurg og professor, 
som behandler børn med hydrocephalus 
(væske i hovedet) og lider af cerebral parese 
(total lammelse af nyfødte) og epilepsi. Vi 
overrakte ham den øremærkede donation til 
hospitalsudstyr, som han samler penge ind til. 
Han fortalte om sit arbejde og sygehusenes 
vanskelige arbejdsbetingelser. I praksis 
arbejder hospitalerne rent økonomisk på 
samme måde som privathospitalerne efter 
mønsteret ”Pengene følger patienterne”. 
Konsekvenserne heraf er, at staten betaler 
den regning, der udskrives pr. patient, men 
der er ikke tilskud til hospitalet som helhed. 
Det betyder, at der skal samles ind til hospitalsudstyr, dvs. instrumenter med videre. 
 
Den sidste aften var der et festlig arrangeret i Irina Smirnovas familie, hvor vi mødte Irinas store familie, så 
deres nye lejlighed, hvor der også var et værelse til fr. Pavel. Familiens unge par med børn boede i samme 
opgang, og de kom og hilste på. De gav alle udtryk for en stor glæde over, at vi som Connie Meyers 
efterfølgere i Danmark, kom og besøgte dem. Det var ikke alene donationerne, som vakte glæde, men også 
betydningen af de bånd, som knyttede os sammen, og som Connie Meyer havde været en initiativtager til. 
Dette bånd ønskede alle at bevare. 
 

 



Overalt, hvor vi kom i Moskva, var der Nytårs- og julestemning. 
 

 

Og hermed sender fr. Pavel og menigheden i Moskva 

de hjerteligste hilsner til alle deres venner i Danmark. 
 

Julebasaren 
I Danmark begyndte vi også tidligt med 
juleforberedelser. Søndag den10. november 
havde HCR en festlig julebasar med folklore og 
finere russisk kunst. Og naturligvis med 
donerede gaver heriblandt varme 
hjemmestrikkede sokker og sjaler.  
Overskuddet fra basaren er gået til familierne 
med børn i Moskva. Tak for bidrag hertil. 
 

Donationer: Vi takker for de gaver, vi har fået i 
år, som gjorde det muligt at uddele pæne 
beløb til familierne. Donationer er 
fradragsberettigede op til 16.300 kr. i 2019 
Mærk donationerne HCR og send til  
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr: 0010992354  
Lærernes Missions Forenings konto:  9570  Kontonr:  0008000484   
 
Generalforsamling 
Reservér allerede nu datoen for Generalforsamlingen den 18. april 2020 kl. 14.00 i Bethlehemskirkens 
mødelokale. Overvej om du vil stille op til bestyrelsen, så vi kan få nye kræfter.  
 
Medlemmer og arrangementer 
Hjælp gerne med at skaffe nye medlemmer. Vi er ved at forberede nye foredrag om HumanCare Russias 
arbejde, hvor vi også inddrager vores erfaringer fra vores seneste møde med menigheden.  
Kender du steder, hvor vi kan komme og holde foredrag om det, så kommer vi gerne.  
 

Vi ønsker endnu en gang, at alle må få en glædelig jul og et velsignet og givende Nyt år. 

Mange kærlige hilsner  

HumanCare Russias bestyrelse  


