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Nyt fra bestyrelsen
Sommeren er over os og det første halve
år er gået! Så er det tid for os at se på,
hvad vi har nået.
I første halvår 2011 er der i alt med renter og bidrag til omkostninger indsamlet
kr. 199.202. Med vore nuværende projekter skulle vi gerne kunne indsamle kr.
500.000 om året, så der er et stykke vej
endnu. Når man ser på udviklingen de tidligere år, ligger vi på nuværende tidspunkt
ret godt, så det er ikke en umulig opgave.
Vi håber, at alle vore bidragsydere vil støtte op om denne målsætning.
Sankt Vincent Grupperne afholdt i maj
et møde med repræsentanter fra lokalgrupperne i Roskilde, Amager og Frederiksberg/København V. Formålet med
dette møde var at få styrket og udbygget
samarbejdet imellem Sankt Vincent
Gruppernes bestyrelse og lokalgrupperne i
disse sogne. Hvilke lokalgrupper, kontaktpersoner og projekter de tager sig af, kan
De finde dels på side 3 og på
www.vincentgrupperne.dk.

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

Bestyrelsen har
en målsætning om,
at få etableret flere
lokalgrupper, som
vil påtage sig at stå
for støtte til og korrespondance med
eksisterende eller
nye bidragsmodtagere. Kontakt os
hvis De er interessePoul Skallerup,
ret! Kontaktdetaljer
formand for Skt.
Vincentgrupperne.
fremgår af kolofonen på denne side.
Vincentgrupperne var igen i år repræsenteret på valfarterne på Åsebakken og
Øm, hvor vi fik talt med både nuværende
og nye bidragsydere. På Åsebakken deltog
også repræsentanter for Sankt Vincent
Grupperne. Vi takker hermed vore
bidragsydere for støtten i første halvår
2011, og ønske alle en rigtig god sommer.
Bestyrelsen

Kasserer
Henrik Loldrup
Svenstrupvej 3 A
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 35 20
henrik@vincentgrupperne.dk
Øvrige i bestyrelsen
Melissa Loldrup
Stig Gelslev
Knud Kluge
Foreningskonto:
3347-1097164
Erhverskonto:
3347-4130090079

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

Stig Gelslev fra Sankt Vincentgruppernes bestyrelse deltog i årets Øm-valfart, hvor han og formanden Poul Skallerup havde opsat et telt med informationsmaterialer. De fik mange gode samtaler med valfartsdeltagerne. På valfarten til Åsebakken deltog Dennis Raymond Jensen og Bo
Johansson i informationsarbejdet sammen med bestyrelsesmedlemmer.

Skt. Vincent støttegrupper
Skt. Vincentgrupperne har nu fået etableret lokalgrupper i enkelte katolske
menigheder. Det drejer sig om menighederne Jesu Hjerte på Vesterbro, Skt.
Mariæ på Frederiksberg, Skt. Annæ på
Amager og Sankt Laurentii Kirke i
Roskilde.
Formålet med lokalgrupperne er at
skabe et større lokalt engagement for
specifikke projekter. Ligeledes vil lokalgrupperne gøre Sankt. Vincent
Gruppernes arbejde mere synligt i håbet
om at udvide Skt. Vincent Gruppernes
faste støttekreds.
Lokalgruppen sikrer bl.a., at Skt.
Vincent Gruppernes pjece og andet PR
materiale er tilgængeligt i sognet.
Foruden samarbejde med bestyrelsen har
lokalgruppen direkte kontakt til sogne-

præst og menighedsråd.
Lokalgrupperne afholder mindst et
årlig med bestyrelsesmedlemmer. Sidst
blev der afholdt et sådant møde i maj i
år.
Læs også om lokalgrupperne i "Nyt
fra bestyrelsen" på side 2.

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

Indsamlet beløb nået frem til Barton
Så er der igen nyt fra Father Michael D.
Barton, MCCJ, i Nyamlell i Syd Sudan.
Han oplyser om antallet af elever samt
fordelingen mellem drenge og piger, der
er på de i alt tre Katolske Comboni skoler,
som sognet Skt. Theresa" og han selv driver.
Der er i alt 839 elever på de tre skoler
hhv. "NYAMLELL" skole i byen med
390 elever i klasserne 1 til 8, "MARIAL
BAAI" skole der er en mindre by lidt
uden for Nyamlell med 346 elever i klasserne 1 til 8 og endelig "MAKUEI" skole
der også ligger uden for Nyamlell med
103 elever i klasserne første til femte.
Skolerapporten for 2011 fortæller,
hvordan det er gået de elever, der er gået
op til afgangsprøven for 8. klasse, hvor
eleverne dels bliver rangeret inden for
deres kommune, dels inden for deres stat
– State of Northern Bahrel Ghazal, hvilket svarer til en Region rent administrativt og til hele Danmark rent arealmæssigt. Afgangsprøvens testresultat afgør,
om de kan fortsætte i "Secondary School"
– hvis de enkelte elever kan betale.

Sydsudan bliver selvstændig den 9. juli
2011 efter en årelang borgerkrig. Den
katolske kirke forbereder sig til overgangen og har udgivet en lille bog om bl.a. forsoning.
Father Barton takker igen for de penge
som Sankt Vincent Grupperne har sendt.
Skt. Laurentii Kirke i Roskilde afholdt i
efteråret høstmarked, og pengene blev
kort tid efter sendt til Father Barton.
Pengene bliver dels brugt til at forsætte
byggeriet af kirken Saint Dennis Church
og til Saint Rebecca aktivitetscenter i
Ariath samt til at sikre den fortsatte skolegang for to piger på Loreto Girls
Secondary" skole i Rumbek, fortæller
sognepræsten.
Bo Johansson
Sankt Vincent Gruppen Syd Sudan
(Nyamlell), ved Skt. Laurentii kirke
Roskilde.
Herunder
hører
også
Frederikssund, Lejre og Egedal kommune.
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Checks og lignende accepteres under forbehold af at Danske
Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus
med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der
er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.
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3347 – 1097164

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

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
Vincent Grupperne
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!

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

Sådan kan du støtte
Sankt Vincent Grupperne

Hvem får bidraget?
Man kan give uspecificeret støtte.

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne Hvordan kan jeg støtte
er fradragberettiget i hehold til
Sankt Vincent Grupperne?
Ligningslovens §8a og §12. I 2011 Indbetaling på girokort (girokonto
kan du fratrække indbetalt beløb på 3347-1097164)
15.000 kr. – dog minus de første 500 Indbetaling på foreningskonto:
kr.
3347 4130090079
Indbetaling kan foretages via netbank,
og der kan evt. etableres en fast (f.eks.
månedlig) overførsel.
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

Skoleeleverne er glade for den økonomiske støtte, som danske katolikker har ydet, så
de kan få undervisning på skolen.

Elever får undervisning for 1,50 kr. pr. dag
Redemptorist Athanase Nsiamina fra
Congo hat netop sendt sin årsrapport til
Sankt Vincent Grupperne, hvoraf det
fremgår, hvad han har brugt de ca 76.000
kr.. til, som han modtog i 2010.
200 elever har modtaget undervisning
for det første halvår, dvs. hver elev koster ca. 83 kr for 4 måneder – svarende til
mindre end 1,50 kr. pr. dag.
Der er ligeledes brugt 550 kr. til skolematerialer: bøger, papir, notesbøger, skriveredskaber og kridt. Desuden er der
brugt et mindre beløb til lærermaterialer.
“Vi fortrækker selv at betale lærernes
løn, så skolen er i stand til at overleve.
Jeres donation har skabt mulighed for at
vi har kunnet forbedre bygningerne. En
del vægge trængte til reparation og tre
klasserum behøvede nye tage i Tata
Mapasa skolen i byen Kinshasa. Mange
af børnene er forældreløse, idet deres
forældre døde af AIDS. Alt dette har
kostet godt 8.000 kr.”, siger Athanase.

Projektets formål er at støtte 200 elevers med skolepenge, da børnene ellers
ikke havde råd til at gå i skole. Ligeledes
er der afsat penge til skolematerialer og
reparation af skolebygningerne, som det
fremgår ovenfor.
Athanase Nsiamina oplyser, at redemotisterne har som mål at kunne give
undervisning til 272 elever – et antal elever, som skolen før har haft.

Tom Vocking stopper
Sankt Vincent Grupperne har igennem
mange år støtte projekter i Etiopen, som
p. Tom Vocking har været ansvarlig for.
Foruden hjælp til skoleelever har han
også hjulpet syge og gamle.
Nu har Tom Vocking på grund af alder
trukket sig tilbage. Tak til Tom Vocking
for det gode samarbejde og til de mange
danske bidragsydere for den støtte, I alle
har ydet.

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

Marcapata Peru

Peter Tantholdts arbejde forsætter
Sankt Vincentgrupperne har netop undertegnet en kontrakt med sognet i Marcapata
i Andesbjergene i Peru. Hermed er grundlaget skabt, for at p. Peter Tantholdts
Hansen hjælpearbejde med indianerne kan
fortsætte. Efter p. Tantholdts død for snart
et år siden, har jesuitten p. Antonio
Sánchez-Guardamino overtaget ansvaret
for projektet med danskeren Elin Hansen
som ihærdig og kreativ daglig bestyrer.
Elin Hansen arbejder med at etablere et
mindre landbrug i landsbyen Amacho, der
ligger syd for Marcapata. Hun vil forsyne
skolebespisningen i Marcapata med friske
råvarer. Samtidig er hun drivkraft på
strikkeværkstedet og nu tilsynsførende på
regnskaberne i samråd med Antonio
Sánchez-Guardamino.
Med den nye kontrakt får p. Antonio og
Elin Hansen 40.000 kr., som skal bruges
til færdiggørelse af et drivhus og etablering af en svinefarm. Desuden ansættes en
hjælper til gartneriet i et halvt år. Projektet
løber over to år.
De sidste fem år har Elin været i

Marcapata/Amacho, hvor hun underviser
kvinderne i strikning. Varerne sælges dels
i butikken i Cusco, hvor hun passer hønsegården, har et drivhus og en lille frugtplantage med blommer, pærer, ferskner og
æbler, et jordareal til grønsager og et
græsareal på ca. 30 - 40 hektar. Udbyttet i
form af æg, grønt, frugt går til skolebespisningen i bjerglandsbyen Marcapata og en
del går til eksport.

