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Så står sommeren atter for
døren. Trods finansiel krise i
store dele af Europa, har vi
det stadigt rigtig godt her i
landet, og indkomne bidrag
til SVG har vist gode takter
i første halvdel af 2012.
Vore bidragsmodtagere må
derimod fortsat kæmpe en
daglig kamp, for at få dækket de mest basale behov.
Det er derfor en stor glæde,
at vore mange bidragsydere
trofast støtter vore projekter.
Din støtte gør en forskel!
For bedre at kunne udbrede kendskabet til SVG's
arbejde til en bredere kreds,
har vi fået udarbejdet en
image pjece, der kort fortæller om vore projekter. Du
kan få image pjecen i din
kirke eller ved henvendelse
direkte til os.
I forbindelse med vores
fortsatte professionalisering,
er vores aktivitetsniveau
øget mærkbart over de seneste par år Derfor kunne vi
godt bruge flere personer til
at hjælpe os med administrative opgaver: korrespondance direkte med bidragsmodtagerne rundt om i verden,
deltagelse i arrangementer
og udarbejdelse af artikler til
vores pjece i samarbejde
med bestyrelsen og redaktøren. Kan du afse tid og har
lyst til spændende frivilligt
arbejde, der gør en forskel,
så kan du kontakte os.
Sankt Vincent Grupperne
har igen i år deltaget i valfarten på Åsebakken (side 3)

Poul Skallerup, formand for
Skt. Vincent Grupperne.

og i valfarten på Øm. Det
har givet os rig lejlighed til
at hilse på eksisterende og
nye bidragsmodtagere. Tak
til alle der kom forbi vores
stand og fik en snak med os.
Vores lokalgrupper spiller
en stadigt større rolle i
SVG's arbejde. Vi har nu tre
aktive grupper, (se side 3).
Vi har i foråret holdt et
udbytterigt møde med kontaktpersonerne for disse
lokalgrupper og sognerepræsentanter. Initiativer som
disse er i allerhøjeste grad
værdsat, og vi håber på, at
flere vil følge trop. Vi har
ambitioner om at kunne
hjælpe vore bidragsmodtagere med større og mere
langsigtede projekter til forbedring af levevilkårene for
vore målgrupper. Dette vil
dog kræve et stort engagement over tid og forøget
fundraising.
Vi ønsker alle vore læsere en god sommer.
Bestyrelsen

Vejret var med os den dag, da Valfart på Åsebakken, fandt sted søndag, d. 20. maj 2012. Himlen
var fyldt med flotte, hvide sommerskyer og solen skinnede muntert… det var næsten sommer.
Det gode vejr havde lokket mange deltagere med på valfarten, flere end der har været i mange
år. Mange af dem lagde vejen forbi Sankt Vincent Gruppernes bod, hvor vi kunne byde på pjecer,
kager og hyggesnak. Tak til alle der kom forbi. Til at hjælpe os i boden var repræsentanterne Bo
og Arek Johansson fra vores lokalgruppe i Roskilde dukket op. Det gik rigtig godt og SVGs nye
image pjece blev revet væk.

Bestyrelsen holdt møde med lokalgrupperne
I et møde den 18. april mellem vore tre
lokalgrupper fordelt over fire sogne og
SVG's bestyrelse blev parterne gensidigt
orienteret om dels lokalgruppernes og
bestyrelsens arbejde. Sognerepræsenterne
fik en status om vore projekter, indgåede
kontrakter og projektansøgninger. Ligeledes blev økonomien vendt.
Madprojektet ved Clara Christensen

Præcisering
I artiklen fra sidste nummer om madspildsprojektet på Amager kunne det
misforståes, at maden, Irma donerer, bliver solgt. Maden sælges ikke, men modtagerne donerer dog gerne et beløb, som
går til støtte af børnehjemmet i Indien.

får afsat mad efter gudstjenster, til venner og bekendte samt til et kollegie. Bo
og Arek Johansson har været i Sydsudan,
hvor de havde møde med Fr. Barton.
SVG har nu kontrakt med Fr. Barton.
Indsamlede midler går til undervisning.
Dennis R. Jensen vil sammen med et
bestyrelsesmedlem præsentere SVG ved
et menighedsmøde i efteråret.

Lokalgrupper
Roskilde – Sankt Laurentii Kirke:
Bo Johansson
Amager –Sct. Annæ Kirke:
Marie-Leonore Christensen
Frederiksberg – Sankt Mariæ Kirke:
København V – Jesu Hjerte Kirke:
Dennis Raymond Jensen

Sydsudan - ny kontrakt
Sankt Vincent Grupperne har sidst i april
godkendt et skoleprojekt i Sydsudan med
en udbetaling på 25.-30.000 kr. årligt.
Father Barton, der driver skoleprojektet,
ønsker at bruge pengene til ansættelse af
13 lærere, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed
udsigt til en bedre fremtid.
Han vil ansætte otte lærere til skolen i
Nyamlell, tre til til skolen i Marial Baai
og to til Makwei. Pengene rækker imidlertid 'kun' til fem lærere. Father Barton
har dog mulighed for nogen støtte fra anden side. Han har behov for 13.000 USD
årligt svarende til ca. 77.000 kr årligt.
Skolerne ligger i Nyamlell, Marial
Baai i Aweil West amt og i Makwei i
Aweil North amt.
Vi har tolv lærere i Nyamlell, ti i
Marial Baai og fem i Makwei og tre i
Ariath. Vi var nødt til at lukke Sacred
Heart High School i 2011 på grund af

manglende ¿nansiering og dermed lærere. Vi ønsker ikke at at lukke nogen af
underskolerne. Nedskæringen fra stiftet
Rumbek og at de tre OLSH-indonesiske
Søstrene trak sig ud, var et enorm slag
for sognet og skolerne. Søstrene havde
undervist på skolen i tre år. Den nuværende krise har fået mig til at holde en vis
orden og kontinuitet i skolerne. Men jeg
har brug for din hjælp. Skolen er begyndt
at gå godt, og jeg har ansat otte nye lærere, nogle af dem mine tidligere elever.
Jeg har ikke selv noget imod at fortsætte
med at arbejde ulønnet, men jeg kan ikke
bede lærerne om at gøre det samme.
Skolerne blev startet af Comboni missionærer - den ældste er 79 år gammel og
var den første i staten. Den hører under
bispedømmet i Wau, men bispedømmet
har ikke penge til at betale lærerlønninger.
Piger og drenge vil drage fordel af
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Checks og lignende accepteres under forbehold af at Danske
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er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.
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at få en god katolsk
uddannelse. Det vil
gavne både familierne
og kirkens fællesskab. Uddannelse er
nøglen til alt. Lærerne vil være i stand
til at forsørge deres
familier og nogle af
dem vil endda være i
stand til at fortsætte
deres egen uddannelse, fortæller father
Barton.
Sognerepræsentanterne for Roskilde Bo
og Arek Johansson
har direkte kontakt
til sognet og dermed
father Barton.
Vil du støtte projektet, så mærk indbetalingen: Sydsudan.

Tak for dit bidrag!

Alle bidrag går ubeskåret til bidragsmodtagerne. Vore administrationsomkostninger dækkes af specielle sponsorer.

Bidrag der ikke er øremærkede fordeles
ligeligt imellem godkendte bidragsmodtagere.

Hvem får bidraget?
Man kan øremærke sin støtte til en
bestemt bidragsmodtager.

Sådan kan du støtte
Sankt Vincent Grupperne

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne Hvordan kan jeg støtte
er fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a og §12.
Indbetaling med girokort til foreningskonto 3347-1097164
I 2012 kan du fratrække indbetalt
Indbetaling på foreningens bankkonto:
beløb på 14.500 kr. Hele det indbetal- 3347 4130090079
te beløb kan fradrages. SKAT betin- Indbetaling kan i begge tilfælde foretager sig, at De oplyser deres cpr- eller ges via netbank, og der kan evt. etablecvr-nummer til Sankt
res en fast (f.eks. månedlig) overførsel.
Vincentgrupperne, som herefter skal
indberette til SKAT.
10-årskontrakter oprettes.
Blanket kan hentes på:
Henvendelse til kassereren.
www.vincentgrupperne.dk

Håbets hus
"Sisters of Holy Cross Congregation" i
Hue city i Vietnam har tegnet en toårig
kontrakt med Sankt. Vincent Grupperne.
Projektet er specielt rettet mod handicappede børn. Mai Am Hy Vong eller
"Håbets hus" tager sig af 51 børn.
Projektet beløber sig 29.860 USD, og
kongregationen har bedt Sankt Vincent
Grupperne om 10.000 USD, dvs. knap
60.000 kr.. De vil selv sørge for det
resterende beløb fra andre organisationer.
Børnenes mad, undersøgelser og medicin
beløber sig alene til 117.000 kr. pr. år.
Centeret er oprettet i 2000 og har som
mål at tage imod forældreløse og handicappede børn, som er forladte og ikke har
noget sted at bo. De får her mad, husly,
uddannelse og genoptræning.
Som handicappet, fattig eller syg har
man kun få muligheder for at klare sig
i Vietnam, men en katolsk nonne, Sr.

Ho thi Hien, og tre andre medsøstre,
har startet et hjælpearbejde blandt disse
ensomme mennesker.
Lige nu arbejder søstrene hver dag
med at skaffe mad, tøj og medicin til
disse udstødte, men håbet er at få etableret et hjem, hvor de kan bo i trygge
omgivelser.
Søstrene ønsker at støtte disse uheldige børn mest muligt og forbedre
deres forhold, så de kan leve med deres
handicap og blive integreret i samfundet
og med tiden klare sig selv. Hjemmet
giver søstrene mulighed for at etablere
en systematisk undervisning, så nogle af
de fattige forhåbentlig kan få arbejde og
komme ud af fattigdommen.
Ønsker du at ”øremærke” dit bidrag til
Sr. Ho thi Hien så skriv ”Håbets hus” på
girokortet.

Elin Hansen fra Peru på besøg i Danmark
Elin Hansen (3 fra venstre)
præsenterer her et projektforslag til et nyt bageri i
Marcapata i Peru. Projektet
skal primært skaffe brød til
skolebespisningens 80 børn i
landsbyen.
Elin, der har arbejdet
siden 1979 med p. Peter
Tantholdt Hansen i Peru,
har forsat sit arbejde i Andesbjergene.
Mødet blev afholdt den
30. april i Caritas lokaler
med Jann Sjursen (tv), Poul
Skallerup (th) samt Knud
Kluge.

Afsender: Sankt Vincentgrupperne // v. Stig Gelslev // Vejgårdsvænget 25 // 3520 Farum

Sr. Blanca i Congo ønsker en vandtank
Sr. Blanca Perez fra Mother Laura
Søstrene fra Kizundu i Congo har undertegnet en kontrakt med Sankt Vincent
Grupperne, så de kan komme i gang med
et projektet til knap 36.000 kr. Søstrene
ønsker nemlig at bygge kanaler og en
vandtank i Ngeba i Congo, så især børn,
der også modtager kosttilskud på missionssstationen, kan få rent vand.
Der er ingen vand eller elektricitet i
hele regionen. Indtil kanalerne og tanken
er bygget, må fire missionærer, der
arbejder i missionen, hente vand fra floden. De bærer vandet i blikdunke enten
til fods eller ved hjælp af en cykel.
Der to årstider i Congo. Den tørre
begynder i maj og varer til oktober.
Regntiden begynder i slutningen af oktober og varer til maj.
Regntiden er en årstid, der vækker
glæde, fordi alt er grønt, og især fordi vi
har vand til vores huse, vores poliklinikker, til kostskolerne m.v. Den tørre årstid
er til gengæld trist, fordi alt er støvet og
gråt.
Normalt ville man kunne plante grønsager, men manglen på vand forhindrer
det. Vi venter utålmodigt på regntiden

for at få det
vand, som vi
i høj grad
mangler,
siger Sr.
Blanca og
fortsætter:
Vi ønsker
at bygge
vandtanke,
så vi kan
opsamle
regnvand og lagre det til den tørre årstid,
fordi det er meget hårdt at leve uden
vand og ikke kunne hjælpe de mennesker, som bor i nærheden, især de syge. En
vandtank vil være en utrolig hjælp for os
og for befolkningen, som lider så meget.
Tak til Sankt Vincent Grupperne og
jeres støtter for at at hjælpe os; jeg véd,
at mange af jer må undvære noget for
kunne dele med de fattigste.
"Gud give jer altid hundredfold tilbage, og velsignet være jeres børn og hele
jeres familie", slutter Sr. Blanca.
Du kan øremærke din indbetaling ved
at skrive "Sr. Blanca" i meddelelsesfeltet.

