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Tirsdag d. 25. september
2012 tidligt om morgenen
døde
Sankt
Vincent
Gruppernes stifter, Uffe
Loldrup, stille i sit hjem 91 år
gammel.
Uffe Loldrup startede
sammen med sin hustru Else
og daværende sognepræst i
Den Hellige Families Kirke i
Birkerød, p. Giel Gommans,
Sankt Vincent Grupperne i
1959, til dels som en reaktion
på en debat på det tidspunkt
om, hvor meget (eller lidt) af
indsamlede midler der i de
store organisationer gik til de
trængende, og hvor meget
der gik til administration og
omkostninger.
Det er jo en evigt aktuel
diskussion. Det stiftende trekløver var dog overbevist om
at 100% af de indsamlede
midler skulle gå til dem de
var bestemt til. Skulle der så
være omkostninger (og det
ved vi jo der er), så måtte
sådanne omkostninger dækkes fra anden side, koste
hvad det vil!
Det har været og er i dag
en væsentlig regel i alle de
53 år, Sankt Vincent
Gruppernes har eksisteret. Vi
eksisterer for at hjælpe andre,
ikke for at drive forretning.
Uffe Loldrup var primus
motor og regnskabsfører for
Sankt Vincent Grupperne i
40 år (1959-1999), og modtog herfor i august 2004
æresbevisningen
”Pro
Ecclesia et Pontifice” af den
Katolske Kirke.

Uffe Loldrup medstifter af
Sankt Vincent Grupperne.

Principperne fra dengang
lever endnu. Alle bidrag går
stadigvæk ubeskåret til modtagerne, og omkostningerne
må vi søge dækket fra anden
side.
De indsamlede midler i
2012 tegner godt, det bedste
i 6 år. Ud over de personlige
bidrag fra vore støtter, så er
der også kommet en del
fonde og ordener på listen
over støtter.
På dette fundament har vi
været i stand til at indgå i
mere faste kontraktlige forhold med vore modtagere,
således at de i en aftalt
årrække kan regne med faste
kvartalsmæssige beløber fra
os.
Dette gør dem i stand til at
lægge bedre budgetter, og få
gennemført lidt større projekter til forbedring af vilkårene for de fattige.
Bestyrelsen

Høstgudtjeneste i Roskilde
med et meget flot resultat
Af Bo Johansson
Det er med glæde, at jeg kan kan oplyse,
at Skt. Laurentii menighed efter messen,
Høstgudstjenesten, den 16. september afholdt høstauktion til fordel for Skt. Vincent Grupperne ved projektet Nyamlell i
Sydsudan med et meget Àot resultat.
"En fornøjelig auktion med masser af
gaver ved årets HØSTFEST den 16. september indbragte 5.563 kr! STOR TAK
for stor indsats og gavmildhed i menig-

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

heden! Beløbet er sendt til Skt. Vincentgrupperne, der ubeskåret sender det til
det katolske sogn i Nyamlell i Sydsudan,
hvis ambitiøse skolearbejde, menigheden
nu har støttet gennem Àere år."
Sankt Vincent Grupperne godkendte i
april skoleprojektet i Sydsudan med 25.30.000 kr. årligt. Father Barton, der driver
skoleprojektet, bruger pengene til ansættelse af 13 lærere, så børn i området kan
få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid.
Han har ansat otte lærere til skolen i
Nyamlell, tre til til skolen i Marial Baai
og to til Makwei. Pengene rækker imidlertid 'kun' til fem lærere. Farther 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.
Se også sognets hjemmeside:
www.laurentiikirke.dk

Beskæmmende fattigdom i Europa
Det er jo lidt beskæmmende.
I et Europæisk fælleskab hvor der dagligt
tales i TV avisen om milliarder af Euro,
industri, eksport og import, globalisering,
Kinas vækst osv, osv, osv.
Og så ¿ndes der midt i det hele et sted
der synes helt glemt fra omverdenen, hvor
de Europæiske magt centre ikke er langt
væk, men dog forekommer lysår borte.
Stedet er Zsambék i Ungarn, lidt nordvest for Budapest. Tiden synes at have
stået stille siden murens fald, og fattigdom og armod ses overalt.
Her er det, at Sankt Norbertine søstrene
har deres virke. Her driver de en skole, et
hjem for ældre samt et dagcenter. Skolen
får støtte fra den ungarske stat, og ser ud
til at være efter forholdene velfungerende,
om end lidt gammeldags.
Dagcentret, derimod, får ingen offentlig støtte.
Dagcentret er det eneste faste holdepunkt i tilværelsen for et stort antal børn,
der vokser op under forhold, vi ikke har
haft her i landet de sidste 100 år. Boliger
bestående af et eller to rum, hvor tre generationer forsøger at deles om den sparsomme plads, familier hvor forældrene
har mere eller mindre opgivet at give deres

børn en opvækst med bare et minimum af
omsorg, mad, tøj, tryghed… Et samfund
hvor misbrug, incest, prostitution, alkoholisme er dagligdagen for mange børn.
Dagcentret betyder alverden for disse
børn. Her kan de få mad, tøj, hjælp til lektier, hjælp når der er problemer, beskyttelse, omsorg, kærlighed, social adfærd, hygiejne, alt det (næsten) som hjem præget
af dyb armod ikke magter at give dem.
Det største succeskriterium for søstrene
er, når et dagcenterbarn lykkes med at
gennemføre et skoleforløb, og endnu bedre hvis de kan gennemføre en af skolens
erhvervsrettede grunduddannelser. Det
drejer sig nemlig om at få brudt den ”onde
cirkel”, at sikre at børnene er bedre rustede end deres forældre til at klare tilværelsen uden at skulle ty til prostitution eller
falde hen i alkoholisme.
Sankt Vincent Grupperne støtter dette
dagcenter.
I 2011 indgik SVG kontrakt med
søstrene i Zsambék om støtte med 4.000
Euro per år i foreløbigt 2 år.
I sommeren 2012 havde vi muligheden for at lægge vejen forbi Zsambek. Vi
blev modtaget af Søster Johanna, Søster
Paula og den elskelige gamle ms. Sheila
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McGovern, som efter i
mange år at have støttet søstrenes arbejde
med Dagcentret, nu
tilbringer sit otium på
klostret. Klostrets leder, søster Katalyn Agnes, var bortrejst for
at deltage i et ordenskonvent. Vi tilbragte
tre dage på klostret
og ¿k ved selvsyn set,
hvad der gøres for den
lille bys fattigste børn.
Søstrenes arbejde falder fuldstændigt i tråd
med SVGs formål,
at søge at bryde den
onde cirkel for de fattigste børn.
Melissa & Henrik
Loldrup

Overførsel fra kontonummer

Søster Johanne og søster
Paula på trappen foran
klostret.

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 den primære foreningskonto 3347-1097164
I 2012 kan du fratrække indbetalt
Indbetaling kan også foretages på forbeløb på 14.500 kr. Hele det indbetal- eningens bankkonto:
te beløb kan fradrages. SKAT betin- 3347 4130090079
ger sig, at De oplyser deres cpr- eller Indbetaling kan i begge tilfælde foretacvr-nummer til Sankt
ges via netbank, og der kan evt. etableVincentgrupperne, som herefter skal res en fast (f.eks. månedlig) overførsel.
indberette til SKAT.
10-årskontrakter oprettes.
Blanket kan hentes på:
Henvendelse til kassereren.
www.vincentgrupperne.dk

Håbet er genoprettet for 33 ældre

Det er mig en glæde at kunne forelægge
Sankt Vincent Grupperne tredje kvartals
rapport for den modtagne støtte til vores
omfattende projekt. Faktisk er formålet
med dette program at forbedre livskvaliteten for de 33 beboere i alderen 60 år og
ældre i "The Sacred Hearth House".
Vi giver dem mad, tøj og sørger for de
lever mere sundt. Rådgivning terapi og
klinisk genoptræning for de ensomme
ældre er blevet mere nødvendigt efter
jordskælvet 12 januar 2010, der ødelagde
vores land og berørte denne sårbare
gruppe dybt.
Takket være Sankt Vincent Gruppernes gavmildhed har det være muligt at
gennemføre dette vigtige program. Sacred Heart House ¿k den 6. oktober 2011
et tilskud på US $ 1450 (godt 8.000 kr.).
Pengene gav os mulighed for at give beboerne tre måltider om dagen, til indkøb
af medicin samt styrke psykologhjælpen,
som fremskynder den lange proces med
helbredelse af traumer afstedkommet af
jordskælvet. To gange om ugen kommer

en terapeut for at besøge dem og tilbyde
dem helbredende øvelser, så de kan få
bearbejdet deres stress, angst, følelse af
hjælpeløshed og håbløshed, intens vrede
og konstant hovedpine.
Det er vores håb, med jeres fortsatte
hjælp, at vi kan fortsætte med at give
disse ensomme kvinder mad og hjælp; vi
kan samtidig maksimere vores tjenester
til de overlevende og tilbyde yderligere
bæredygtige programmer med Àere muligheder for socialisering, sjælesorg og
psykologisk rådgivning.
Jeg benytter denne lejlighed til at takke vores donorer, der utrætteligt arbejder
for at gøre en forskel for disse kvinder.
På grund af jeres usvigelige generøsitet,
kære donorer, er håbet genoprettet for
de stakkels kvinder. På grund af jeres
kærlige engagement, begynder livet igen
for dem.
På vegne af kvinderne, takker jeg jer alle
Sr. Alta Emilie CDJ

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

Midler til småbørn givet godt ud
Alle børn under fem år i 15 landsbyer får
stor hjælp takket være et projekt, der
gennemføres af Sr. Speciosa Mwagale i
Uganda. Pligttro indsender hun detaljerede regnskaber, som fortæller, at pengene
fra Sankt Vincent Grupperne er brugt til
formålet:
- undervisning af gravide mødre og
ammende mødre
- forebyggelse af børns fejlernæring lige
fra fødslen og op til to år
- undervisning af mødre på fødselsforberedelses klinik samt
- forebyggelse af fejlernæring lige fra

undfangelsen
- vækstovervågning af børn under to år.
- undervisning af mødre om familieplanlægning og undervisning om grundlæggende hygiejne.
- veje børn, så vi kan bestemme gennem
vægtændringer om underernærede børn
har gjort fremskridt.
Projektet begyndte i maj 2007 og har
til formål at reducere fejlernæringen med
25%.
Projektet finder sted i Nkokonjeru
katolske sogn på St. Francis Nkokonjeru
Hospital i bispedømmet Lugazi.

