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SANKT VINCENTGRUPPERNE

Nyt fra bestyrelsen
Fastetiden indbyder os til at følge håbets
og kærlighedens veje. Den indbyder os
også til at gøre en ekstraordinær indsats
for de fattige oversete mennesker.
Skt. Vincentgrupperne i Danmark er stiftet
med baggrund i Sankt Vincent af Paul
(1581-1660). Han var optaget af at lindre
nød blandt de dårligst stillede i samfundet.
Han skaffede bl.a. midler til at etablere
hospitaler og herberger.
Med ham som forbillede arbejder vi her
i Danmark for at hjælpe nødlidende for
det meste i en række udviklingslande. Skt.
Vincent Grupperne har kun mindre projekter, som ikke tilgodeses af de større organisationer. Det kan være at sørge for, at
børn og unge fra fattige familier får mad,

så de ikke behøver
at gå sultne i seng;
eller vores projektpartnere bygger en
brønd, så de fattige
får vand at drikke.
Mange af vore projekter sørger også
for at børnene får en
uddannelse.
BidragsPoul Skallerup,
modtagerne
glæder
formand for Skt.
Vincentgrupperne.
sig over, at Sankt
Vincent Grupperne
bakker dem op, så de kan forsætte deres
uselviske arbejde for de fattigste. De gør
alt for at jeres støtte her fra Danmark når
frem til de steder, hvor nøden er størst.
Du kan her i fastetiden hjælpe med til,
at de fattige bliver mætte og de får deres
tørst slukket.
Tak for hjælpen!
Bestyrelsen

Sankt Vincent
Gruppernes formål:
At støtte udvalgte katolske
projekter for at fjerne og lindre nøden for syge og fattige
primært i udviklingslandene.
Formand
Poul Skallerup
Sortemosen 60
3450 Allerød –
Tlf 48 17 64 98
poul@vincentgrupperne.dk

Kasserer
Henrik Loldrup
Svenstrupvej 3 A
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 35 20
henrik@vincentgrupperne.dk
Øvrige i bestyrelsen
Melissa Loldrup
Stig Gelslev
Mirko Huusom
Knud Kluge
Girokonto: 109-7164
Netbank Reg. nr.3347

Konto nr 4130090079
Mærkater à Kr. 5,- pr. ark
bestilles hos kassereren.
Indbetalte bidrag indberettes
af Skt. Vincent Grupperne til
SKAT, men kun hvis du har
insendt oplysning med CPRnummer til os.
10 års kontrakter oprettes.
Henvendelse til kassereren.
www.vincentgrupperne.dk

Støtte til børn i Indien
I midten januar holdt to medlemmer af
bestyrelsen et møde med redemptorist
Benny Mathew og menighedsmedlem
Maria-Leonora Christensen – begge fra
Sankt Annæ menighed på Amager.
Mødet blev iværksat med henblik på
at igangsætte et projekt i den Indiske
delstat Kerala – et projekt som bl.a. skal
give mad og husly til børn af enlige
mødre. Det er meningen, at Skt. Annæ
menighed skal danne en ny lokal Skt.
Vincent Gruppe med særlig interesse for
netop dette projekt samt at skabe et stør-

re engagement i menighden for projektet.
Skt Vincent Gruppernes bestyrelse har
for nyligt besluttet at støtte projektet,
men nogle detaljer skal endnu på plads,
før en kontrakt kan underskrives.
Ligeledes vil Sankt Vincentgrupperne
ydet støtte til en ny brønd. Den nuværende tørrer ud om sommeren. Prisen for
brønden er 37.000 kr. Den ny brønd
giver vand til både kostskolen og et tilstødende hjem for handicappede.
Projektansvarlig i Kerala er Joshy
Mathew.

Hjælp til handicappede børn i Sydafrika
Vi har for nylig modtaget Deres dejlige
donation på godt 22.000 kr, og med den
takker vi for jeres fortsatte hjælp og støtte.
Vi har netop påbegyndt et nyt år og vil
inden længe beslutte, hvad pengene skal
gå til. Vi har altid behov for nyt til vore

værksteder og hosteller. Ligeledes er der
brug for individuel oplæring af de handicappede børn, især hvis de kommer fra
fattige hjem.
Endnu engang takker Ikwezi Lokusa
Rahabilitation for jeres hjælp.
Sr. Gabriel Mary Riddle cps

Ungarn

Støtte på 60.000 kr. i 2011 og 2012
til dagcenter for børn
Præmonstratensersøstre i Zzámbék i
Ungarn driver et dagcenter, som tager
sig af børn i alderen 6 - 15 år. De er alle
fra fattige familier. Børnene får dagligt
tre måltider mad om dagen i 200 dage i
løbet af et år. Børnene får foruden mad
også tøj, sko samt individuel lektiehjælp
– en hjælp forældrene ikke er i stand til
at give.
Børnene er usikre og savner følelsesmæssig nærhed, hvilket efterlader store
ar i deres sjæl på grund af manglende
nærhed fra forældrene. Projektet sikrer,
at børnene får den nærhed og kærlighed,
som de burde have fået i deres familie.

Søstrene hjælper også familierne i det
omfang, det er muligt.
Et enkelt barn kan få mad, tøj, sko og
lektiehjælp for kun 15 kr. om dagen dvs. 3.000 kr. om året for 200 dage, de
kommer på dagcentret. Skt. Vincent
Grupperne har besluttet, at støtte projektet med 30.000 kr. i 2011 og et tilsvarende beløb i 2012.
Skt. Vincentgrupperne har støttet dagcenteret i snart 10 år. Hvis du vil give et
bidrag til projektet – husk at påføre det
ved indbetaling på enten girokort eller
ved bankoverførsel.
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GIROINDBETALING KVITTERING

Sankt Vincent
Grupperne har flyttet
girokortet ind på side
5 og 6, fordi det giver
mulighed for, at trykkeriet kan adressere
pjecen på bagsiden.
Det giver os en besparelse, som kommer de
fattige til gode.
Så hvorfor ikke
betænke Sankt
Vincentgrupperne
med et gaveløb, der
hjæper fattige familier
i dagligdagen og giver
dem håb for en bedre
fremtid. Det indbetalte beløb går ubeskåret
til de fattige. Bidrag
kan øremærkes til
specifikke projekter.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Gave til
de fattige

Tak for dit bidrag!
Bidrag til Sankt Vincent Grupperne
er fradragberettiget i hehold til
Ligningslovens §8a. I 2011 kan du
fratrække indbetalt beløb på 15.000
kr. – dog minus de første 500 kr.
SKAT betinger sig som noget nyt, at
De oplyser deres cpr- eller cvr-nummer til Sankt Vincentgrupperne, som
herefter skal indberette til SKAT.
Blanket kan hentes på:
www.vincentgrupperne.dk

Sankt Vincentgrupperne

Er der skattefradrag?
Der er skattefradrag for beløb op til kr.
15.000 om året. Skattefradrag derudover kan opnås ved at tegne 10-års
kontrakt.

Sankt Vincent Grupperne vil fordele
støtten ligeligt til igangværende
bidragsmodtagere.
Man kan også øremærke sin støtte til
en bestemt bidragsmodtager.

Sådan kan du støtte
Sankt Vincentgrupperne
Hvordan kan jeg støtte
Sankt Vincent Grupperne?
Indbetaling på girokort (girokonto
109-7164)
Indbetaling på foreningskonto:
3347 4130090079
Indbetaling kan foretages via netbank,
og der kan evt. etableres en fast (f.eks.
månedlig) overførsel.
Hvem får bidraget?
Man kan give uspecificeret støtte.

Urevideret regnskab 2010

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

Regnskab 2010

536.163 kr. til bidragsmodtagere
I denne pjece (side 7) bringes det ureviderede resultat for regnskabsåret 2010. Heraf
fremgår det, der i alt blev indsamlet
354.774 kr. (inkl. bidrag øremærket til
administration). Herudover er der et afkast
af arv på 188.000 kr., således at den samlede indtægt udgør 533.774 kr.
Vi har i alt udbetalt 536.163 kr. til vore
bidragsmodtagere. Resultatopgørelsen med
bilag vil nu blive overdraget til vores revisor Benny Schmidt-Rasmussen, og når
revisionen er tilendebragt vil regnskabet

Søstrene i Kongo er glade for deres motocykel, som bringer dem vidt omkring til de
fjerntliggende landsbyer.

blive gjort tilgængeligt for vore støtter og
læsere på vores hjemmeside www.vincentgrupperne.dk.
Som følge af vore nye procedurer for tildeling af støtte, er vi i færd med at anmode
alle vore bidragsmodtagere om at fremsende en årsrapport for 2010. Disse årsrapporter skal give bestyrelsen et samlet overblik
over anvendelsen af vores støtte. Endvidere
har vi besluttet, at der skal indgås formelle
projekt-kontrakter baseret på en projektansøgning. Det vil give os bedre mulighed for
at støtte specifikke aftalte formål.
Der er fortsat stort behov for hjælp, og
vi håber, De vil fortsætte Deres støtte til
Sankt Vincent Gruppernes arbejde med
større eller mindre bidrag, således at vi kan
fortsætte hjælpen til vore bidragsmodtagere.
Det er muligt at "øremærke" sit støttebeløb til et bestemt projekt. Det skal blot
anføres på girokortet eller bemærkes ved
bankoverførsler.
Vi kan love, at Deres støtte går ubeskåret
til bidragsmodtagerne.
Bestyrelsen

