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Kære læser,
Sankt Vincent Grupperne
har i gennem årtier haft
projekter i Peru. Nu afdøde p. Peter Tantholdt
Hansen var et levende
eksempel på en troende
med hjertet på rettet sted.
Han tog de fattiges byrder
på sig, og det var centralt
for ham, at det ikke absolut bør være os uvedkommende, at der er fattige, at
der er mennesker der sulter, og at der er syge.
I dette nummer omtaler
vi to nye engangsprojekter
i Peru. Begge har rod i
pater Peters mangeårige
arbejde.
Lederen af Mother and
Child projektet, Joshy
Mathew, betegner, resultatet af deres eget og
vores hårde arbejde
omkring projektet som
fantastisk.
Vores ansøgning om støtte
hos fonde, foreninger,
menigheder og ordenshuse
har indtil nu resulteret i
bidrag på ca. 40.000 kr.
Det er vi meget taknemmelige for. Du kan følge
udviklingen i foreningens
indtægter på vores hjemmeside.
Betaling via PBS er nu
fuld funktionsdygtig. Vi
vil gerne takke dem, der
har tilmeldt sig ordningen,
og vil samtidig opfordre
alle vore øvrige bidrag-

Poul Skallerup, Formand
for bestyrelsen.

ydere til at tilmelde sig.
Det gør det nemmere for
både jer og os.
Vi har i skrivende stund
for 2016 nu 190 betalende
medlemmer. Vi vil gerne
takke disse for deres
opbakning til SVG. De
resterende medlemmer vil
vi i nærmeste fremtid
sende et brev med opfordring til indbetaling af
kontingentet, da det er af
vital betydning for SVG,
at vi opnår minimum 300
betalende medlemmer.
Bestyrelsen fortsætter i
efteråret med besøg hos
menigheder for at give en
præsentation af SVG projekter, idet vi har aftalt
besøg i Helsingør og Jesu
Hjerte kirke i København.
Tak for jeres støtte til
vores arbejde. Både på
projektstederne og herhjemme, er der heldigvis
mange, der tager de fattiges sag til sig.
Bestyrelsen

Vi har behov
for menighedsrepræsentanter
Større synlighed
ønskeligt
Sankt Vincent Grupperne (SVG) ønsker
at få en mere synlig tilstedeværelse i de
enkelte menigheder.
Formålet med menighedsrepræsentanterne er:
– at skabe et større lokalt engagement
for SVG's humanitære arbejde, f.eks. ved
oprettelse af en lokalgruppe.
– at gøre SVGs arbejde mere synligt.
– at udvide SVG´s faste støttekreds.
Menighedsrepræsentantens opgaver er at:
– sikre at pjecen og andet PR materiale er
tilgængelig i sognet
– promovere SVGs arbejde i sognet
– samarbejde med menighedsråd og
sognepræst(er) om at arrangere specielle
arrangementer (f.x. Loppemarked, høstgudstjeneste) til fordel for Sankt Vincent
Grupperne
– formidle menighedens synspunkter til
SVG’s bestyrelse
– holde SVG orienteret om projektaktiviteter i sognet.
Sankt Vincent Grupperne hjælper med:
– information om SVG’s arbejde gennem
vores pjece, hjemmeside og Facebook
samt enkelte gange med artikler til det
lokale sogneblad.

Det er dette en menighedsrepræsentant
arbejder for.

– besøg i sognet i det omfang det skønnes
relevant.
Samarbejde med Vincentgruppernes
bestyrelse:
– menighedsrepræsentanten deltager i
mindst ét årligt møde med bestyrelsen
– menighedsrepræsentanten har stemmeret på Sankt Vincent Gruppernes årsmøde
Kontakt formanden
poul@vincentgrupperne.dk hvis du
vil påtage dig rollen som menighedsrepræsentant.

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

To nye engangsprojekter i Peru
får støtte via Caritas midler
Pater Peter Tantholdt Hansens arbejde er med succes
fortsat efter hans død i 2010
Sankt Vincent Grupperne har nu brugt
de godt 379.000 kr. til at videreføre og
udvikle pater Peter Tantholdt Hansens
arbejde i Peru – penge, som Caritas Danmark havde indsamlet til den nu afdøde
danske missionær. 362.000 kr. er nu brugt
og de resterende vil overgå til skolebespisningsprojektet.
Pengeoverførslen fra Caritas har været
med til at sikre, at bl.a. skolebespisningsprojektet i Marcapata, som var en
hjertesag for Peter Tantholdt Hansen, har
kunnet videreføres med henblik på større
bæredygtighed.
To nye projekter kan nu gennemføres
for midler fra Caritas. Det ene er opførel-

sen af 12 nye drivhuse til 74.000 kr. og
det andet er et hydroelektrisk anlæg til
80.000 kr. Begge projekter er i Marcapata
og en tilstødende kommune. Marcapata
ligger højdemæssigt mellem 3500 til
4750 m.
Drivhuse
12 bondefamilier får hver et drivhus, hvor
de kan dyrke økologiske grønsager. Hvert
drivhus er på 10 m i længden, 6 m bredt
og 2,3 m højt.
Jesuitterne i sognet – et sogn på størrelse med Sjælland – har i femten år
arbejdet med drivhuse. Søster Carlota
er agronom og hun står for udviklin-

Det hydroelektriske anlæg kommer til at producere elektricitet til to landsbyer. Projektet blev
for år tilbage sat i gang af p. Peter Tantholdt Hansen. Det gik i stå, da han døde i 2010.

gen og etableringen af drivhusene. 12
drivhuse fungerer allerede, 10 mere er
netop bygget, oplyser sognepræsten pater
Antonio.
Bønderne kommer til at dyrke løg,
salat, tomater, peberfrugter, squash, kål,
selleri, spinat, chili peberfrugter, porrer,
gulerødder, rødbeder m.v.
Hver familie bygger deres drivhus
med hjælp fra grupper, der i forvejen har
drivhuse eller med hjælp fra sr. Carlota.
Bønderne lærer om økologi, og de får
selv bedre og mere næringsrig kost. Desuden få de mulighed for at sælge langt
bedre produkter på markedet.
Hydroelektrisk anlæg
Det hydroelektriske anlæg vil komme til
at producere elektricitet til to landsbyer
med hhv. 350 og 400 familier. Ialt 5.250
mennesker vil få gavn af elektriciteten.
Projektet er en af pater Peters mange
ideer, som nu med års forsinkelse realiseres. Han påbegyndte det i 2003-04.
Sognet arbejder her sammen med to
borgmestre med dette projekt, der er
lokaliseret i landligt distrikt kaldet Hua-

raccone, som ligger 15 timers fra Marcapata – til fods vel at mærke. Der er dog
en meget dårlig vej dertil, som kun kan
benyttes i de mindst regnfulde måneder.
Billedet ovenfor viser det hydroelektriske anlæg samt vandledninger der
løber oppefra bjerget og ned.
Huaraccone er den lavest beliggende
del – kun 4500 m over havet. I 4750
meters højde bor familierne meget spredt
på grund af de lever af alpacas (familie til
lamaen).
Der er ingen tvivl om, at bønderne får
stor glæde af elektriciteten – især når de
både kan få lys og varme.

Støttede projekter
Køkken og bageri
Drivhus skolebespisning
500 høns og hønsegård
12 drivhuse for familier
Hydroelektrisk anlæg
Oversættelser m.v.

105.000 kr.
40.000 kr.
53.000 kr.
74.000 kr.
80.000 kr.
10.000 kr.

I alt

362.000 kr,

Hjælp til højere uddannelse af
forældreløse unge i Indien
Sankt Vincent Grupperne har siden 2014
støttet børnehjemmet ’Mother and Child
Foundation’ i Kerala, Indien. Projektet
blev startet efter opfordring af vores lokalJUXSSHSn$PDJHU'HQKDUIUDVWDUW¿QDQsieret støtten til børnehjemmet, der pt. er
på 66.000 kr. om året. Pengene indsamles i
forbindelse med et madspildsprojekt. Støtten bruges primært til højere uddannelse af
unge mennesker.
Vi har modtaget e-mail fra Joshy
Mathew, der leder projektet. Han skriver
bl.a.:
”Vi har 162 børn i vores varetægt nu,
hvoraf 28 unge studerer faglige kurser.
Der er også 14 mødre med os.
Vores børn er meget gode. De har lidt
meget i livet. Nogle er forældreløse; vi har
børn fra gaderne, fra brudte familier, seksuelt misbrugte og lignende. De traumer,

de tidligere har gennemgået, er virkelig
uforklarlige, men den atmosfære, vi
tilvejebringer for dem, sublimerer mange
af deres sår og problemer. De er en stor
velsignelse for vores hjem, og de bliver
gode samfundsborgere. Vi nyder stor
tilfredsstillelse i dette arbejde for børnene
og mødrene. Resultatet af vores og jeres
hårde arbejde er fantastisk.
Der er meget talentfulde musikere
blandt børnene. Vi har to dygtige bands.
Vi har et team af 60 børn, der vil udføre
en tre timers koncert.Et andet team af 15
medlemmer går til kor og orkester. Disse
fritidsaktiviteter hjælper vores børn til at
blive bedre borgere i samfundet.”
En stor tak til lokalgruppen, der har
ydet en fantastisk indsats med at indsamle
pengene.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

Ƒ50 kr.Ƒ100 kr Ƒ150 kr Ƒ200 kr Ƒ250 kr.
ƑAndet beløb ______________
Ƒ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må konteres
som medlemskontingent for 2016. Fra 2017 vil
kontingentet blive trukket i første kvartal

_____________________________________________
Navn
__________________________
Adresse
_______ ______________________________________
Postnr. By
_______________________________________
Reg.nr. Kontonummer
___________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)
______________________________________________
Dato og underskrift

Ƒjanuar
Ƒfebruar
Ƒmarts
Ƒ april
Ƒ maj
Ƒjuni
Ƒjuli
Ƒaugust
Ƒseptember
Ƒoktober
Ƒnovember
Ƒdecember

______________________________________________
E-mail adresse

Fradragsregler
Du kan få fradrag for gaver til Sankt Vincent Grupperne, der er godkendt
som velgørende forening af SKAT.
Du kan højst få fradrag for 15.200 kr. i 2016
Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet os dit cpr-nr.
Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Denne side indsendes til Sankt Vincent Gruppernes kasserer

_____________________________________________
Projekt jeg vil støtte (kan udelades)

Det valgte beløb trækkes
fra kontoen hver af de
afkrydsede måneder:

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

Medlemsskab og PBS
Medlemskab, der kun koster 50 kr. om
året, sikrer at fattige og udsatte mennesker får det mærkbart bedre gennem vort
humanitære hjælpearbejde.
Som velgørende forening, der er godkendt af SKAT, skal vi på forlangende
kunne dokumentere, at vi har mindst 300
kontingentbetalende medlemmer. Du kan
indbetale kontingentet evt. sammen med
et bidrag. Se PBS-skemaet på side 7.
Girokortet er udgået af pjecen. De fleste bidragydere donerer via netbank.
Hvis du ønsker at benytte girokort, sender vi dig gerne nogle. Ring til formanden eller kasseren (se kolofonen side 2).
Bidrag til Sankt Vincent Grupperne er
fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens §8a og §12.
I 2016 kan du fratrække indbetalt
beløb på op til 15.200 kr. Hele det indbetalte beløb kan fratrækkes, dog betinger SKAT sig, at du oplyser dit cpr- eller
cvr-nummer til Sankt Vincent
Grupperne, som herefter skal indberette
til SKAT.
Hvordan kan jeg støtte
Indbetaling til bankkonto:

Reg.nr. 3347. Konto nr. 1097164
Indbetaling kan foretages via netbank
eller PBS, og der kan etableres en fast
overførsel (f.eks. kvartalsvis). Du kan
også benytte dig af MobilePay nummer.
21 51 90 57. Husk at anføre navn af hensyn til skattefradrag.
10-årskontrakter kan oprettes Henvendelse til kasseren.
Øremærke bidrag
Man kan øremærke sit bidrag til en
bestemt bidragmodtager. Alle bidrag går
ubeskåret til bidragmodtagerne. Vore
administrationsomkostninger dækkes fra
anden side.

