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Først en stor tak for jeres 
støtte i 2017, som har 
været en uvurderlig hjælp 
for vore projekter. Se 
nøgletal og kommentarer 
til regnskabet på side 4 og 
og 5.

I løbet af marts/april 
vil vi opkræve kontingent 
for 2018 enten via e-mail 
eller almindeligt brev, og 
appellerer til at alle betaler 
kontingentet, som er på 
kr. 50.

Vi bringer i dette num-
mer nyt om vores projekt 
for handicappede børn i 
Hue city, Vietnam og fra 
vores projekt for uddan-
nelse af landsbykvinder 
som ernæringsvejledere i 
Uganda.

På bagsiden bringes 
vigtig information om 
vor kommende årsmøde, 
hvor der bl.a. skal vælges 
bestyrelsesmedlemmer.

Der er også information 
om den nye persondatalov-
givning, muligheden for at 
blive erhvervssponsor. 

Vore budgetterede 
udgifter for 2018 er ca. 
900.000 Kr. For de penge 
kan vi gøre en stor forskel 
for 17 projekter i Asien, 
Afrika, Sydamerika, Mel-
lemamerika og Europa. Se 
mere om projekterne på 
vores hjemmeside.

Pave Frans skriver i sit 

Fastebudskab 2018: 
”At give almisser 

befrier os fra grådighed 
og hjælper os til at se vor 
næste som en bror og en 
søster.  Det, jeg ejer, er al-
drig udelukkende mit. Hvor 
ville jeg ønske, at det at 
give almisser blev en sand 
livsstil for os alle!" 

Med de ord håber vi på 
jeres fortsatte støtte til vore 
projekter.

Bestyrelsen

Oplag 800

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.

Sankt Vincent  
Gruppernes formål:
At støtte humanitært 
hjælpearbejde til fordel 
for fattige, primært i 
udviklingslande
 
Bestyrelsen
Poul Skallerup 
(Formand)
Sortemosen 60
3450 Allerød   
Tlf 48 17 64 98
poul@vincentgrupperne.dk

Stig Gelslev  
(Kasserer)
Vejgårdsvænget 25
3520 Farum 
Tlf. 93 96 03 20
stig@vincentgrupperne.dk

Melissa Loldrup
Sr. Hildegard Doods  
Bo Johansson
Per Skallerup
Knud Kluge (redaktør)

Suppleanter:
Erik Bubandt
Birgitte le Févre

Mere information på:
www.vincentgrupperne.dk

www.facebook.com/
SanktVincentGrupperne

Nyt fra bestyrelsen

Poul Skallerup, formand 
for bestyrelsen.

Mobile Pay
4252 7758

Bankkonto
Reg. nr. 3347

Konto 1097164



Sankt Vincent Grupperne har under-
skrevet en ny kontrakt med Sr. Harriet 
i Uganda. Kontrakten trådte i kraft den 
1. december 2017 og vil afslutte ultimo 
december 2020.

Projektet begyndte i maj 2007 og har 
til formål at reducere fejlernæringen af 
børn under fem år med 25%. Projektet 
finder sted i Nkokonjeru katolske sogn 
på St. Francis Nkokonjeru Hospital i 
bispedømmet Lugazi i Uganda. Dette 
projekt hedder på deres lokale sprog – 
KITOBERO.

 Sr. Harriet takker Sankt Vincent 
Grupperne for støtten, som har hjulpet 
mødrene vedrørende ernæringsvejledning, 
amning og vækstovervågning af børn 
under fem år. 

Ernæringsvejlederne hjælper med at 
mobilisere mødrene i at deltage i ses-
sionerne. Sygeplejerskerne fra hospitalet 
overvåger børnene månedligt. Der er i 
alt 349 børn i 15 landsbyer, som har haft 

gavn af programmet. Ernæringssessioner 
udføres hver tirsdag ugentligt på hospi-
talet for de mødre, der bringer deres børn 
til rutinemæssig immunisering.

Fordele: 
- de gennemførte et opfriskningskursus 
for promotorerne i april i år
- mødrene har lært at bruge fødevarer fra 
deres egne haver for at forberede nærings-
rige mad til deres børn, hvilket forbedrer 
børnenes sundhed.
- de har et henvisningssystem af børn som 
er i meget dårlig stand, hvilket bruges af 
hospitalet.  

Udfordringer:
- Dårlige veje gør at vejlederene til tider 
kommer for sent til undervisningsste-
derne, især i regntiden.
- ernæringsvejledernene anmoder også 
om paraplyer, regnfrakker og gummistøv-
ler for beskyttelse mod sol og regn. 

Hjælper mødre i ernæring af børn



Kommentarer til regnskabet
2017 blev et fint år for Sankt Vincent 
Grupperne. Vi kunne udbetale ca. 1 
mio. kr. til vore projekter, heraf kr. godt 
169.000 til engangsprojekter. 

Vi fik indsamlet godt 1.054.000 kroner 
heraf 80.000 kr. til markedsføring og 
administration. Det flotte resultat skyl-
des bl.a. bidrag fra flere menigheder og 

ordenshuse. Tusind tak for jeres bidrag! 
Men også flere store donationer fra fonde 
og tilskud fra Kulturstyrelsen til driftsom-
kostninger.

På siden overfor bringer vi nøgletallene 
for indtægter og udgifter de sidste fem år. 
Regnskabet er afleveret til revision hos 
vores revisor.

Som mange andre velgørende organisationer tilbyder Sankt Vincent Grupperne nu 
erhvervsdrivende at blive erhvervssponsor.
Som erhvervssponsor støtter du vores arbejde for f.eks. børn, unge og handicappede 
i udviklingslandene, og styrker din virksomheds sociale profil. Du kan også vælge at 
sponsere et bestemt projekt.
Som erhvervssponsor støtter din virksomhed Sankt Vincent Grupperne med et årligt 
beløb f.eks. 5.000 kr. eller 10.000 kr.
Ved at blive erhvervssponsor får du følgende fordele:

• Link til din virksomheds hjemmeside på www.vincentgrupperne.dk
• Omtale af din virksomhed på vores hjemmeside
• Weblogo til brug på egen hjemmeside
• Modtagelse af pjecen fire gange årligt

Den nye Persondatalovgivning
Den 25. maj 2018 træder den nye person-
datalovgivning i kraft i EU’s medlems-
stater. Loven skal sikre at personoplys-
ninger håndteres på en forsvarlig måde.  

Sankt Vincent Grupperne udarbejder 
en persondatapolitik, som vil blive publi-
ceret på vores hjemmeside snarest.  Her 

vil du læse mere om, hvilke oplysninger 
vi indsamler, hvordan de anvendes og 
hvor længe vi gemmer dem. 

Vi har endvidere udarbejdet en intern 
instruktion vedrørende beskyttelse af 
personaleoplysninger.

Erhvervssponser



Økonomiske nøgletal
for 

Sankt Vincent Grupperne



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 15.900 kr. i 2018 
Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet os dit cpr-nr.
Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 50 kr. □ 100 kr □ 150 kr  □ 200 kr  □ 250 kr.

□ Andet beløb ______________

□ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må konteres 
som medlemkontingent, som trækkes i første kvartal.

_____________________________________________
Projekt jeg vil støtte (kan udelades)

_____________________________________________ 
Navn

__________________________
Adresse

_______  ______________________________________
Postnr.   By

_______________________________________
Reg.nr.  Kontonummer

___________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)

______________________________________________
Dato og underskrift

______________________________________________
E-mail adresse

□ januar

□ februar

□ marts

□  april

□ maj

□ juni

□ juli

□ august

□ september

□ oktober

□ november

□ december

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

D
enne side indsendes til Sankt V

incent G
ruppernes kasserer



Kontraktfornyelse med  
House of Hope i Vietnam

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i en 
årrække støttet 2 projekter i Vietnam, der 
hver især drives af kongregationen Lovers 
of the Holy Cross.  Kontrakten med ét 
af disse projekter i byen Hue har SVG 
besluttet at forlænge med en ny 3-årig 
kontrakt gældende fra 1. april 2018.

Centeret i Hue blev etableret i år 2000 
af søstrene og har til opgave  
- at modtage handikappede og foræl-
dreløse børn, der er blevet forladt  
- modtagelse af handikappede børn fra de 
fattigste familier, hvor forældrene ikke har 
muligheder for at passe dem og sikre dem 
en uddannelse.

Den altoverskyggende udfordring for 
centeret er at sikre dets økonomiske 
grundlag. Centeret har p.t. 50 børn og 
hvert barn koster ca. 7.200 kr. om året. 
Dette beløb skal dække:
- husly og skolepenge for de hjemløse 
børn
- mad
- månedlige lægeundersøgelser og medi-

cin til de handicappede børn
- fysioterapeutiske behandlinger til de 
svært handikappede børn
- omkostninger for træning med special-
udstyr
- fælles udflugter for børnene

SVG har hidtil støttet børnehjemmet 
med ca. 36.000 kr. årligt, men bestyrelsen 
har med den nye 3-årige kontrakt besluttet 
at forøge dette beløb til ca. 45.000kr. 
årligt. SVG’s årlige støtte vil dække ca. 
12,5% af børnehjemmets årlige udgifter.

SVG’s støtte til børnehjemmet er vital 
for dets fortsatte arbejde, men kan ikke 
stå alene. Børnehjemmet modtager også 
økonomisk støtte fra andre donationer, 
herunder især den vietnamesiske kongre-
gation (50%), andre private (12,5%) og 
lidt indtægter via salg fra børnehjemmet 
(12,5%).

Du kan støtte projektet ved at indbetale 
et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 
1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. 
Mærk indbetalingen med ´Vietnam I’.



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

Tirsdag den 29. maj kl. 19.00 afholder 
Sankt Vincent Grupperne årsmøde i me-
nighedssalen ved Vor Frue Kirke i Herlev, 
Herlevgårdsvej 14.
På mødet er der følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
- Beretning fra bestyrelsen
- Fremlæggelse af årsregnskab til godken-
delse
- Fastsættelse af kontingent for 2019
- Indkomne forslag
- Orientering om planlagte aktiviteter
- Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedle-
mmer for to år
- Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 
et år.
- Eventuelt
Desuden er Maria Leonora Christensen 
inviteret til at tale om "Mother and Child" 
projektet i Indien. Hun har af private 
midler besøgt projektstedet.  

Sankt Vincent Gruppernes højeste 
myndighed er årsmødet. Alle medlemmer 
og bidragsydere er velkommen til at del-
tage, men stemmeret på årsmødet har kun 
en repræsentant for hver af Sankt Vincent 

Gruppernes lokalgrupper, et medlem af 
pastoralrådet, repræsentanter for Sankt 
Vincent Grupperne og medlemmer af be-
styrelsen, som alle er stemmeberettigede.

På årsmødet vil det blive drøftet om vi 
skal forsætte med ovennævnte valgmetode 
eller om vi skal have direkte og de-
mokratisk valg, og om de kontingentbetal-
ende medlemmerne skal have stemmeret 
og vælge alle  bestyrelsens medlemmer. 

På årsmødet i 2017 blev Poul Skallerup 
valgt for en periode af 2 år. På valg her i 
2018 vil være:

Kasserer Stig Gelslev og Melissa 
Loldrup er begge på valg. Det gælder 
ligeledes Erik Bubandt og Birgitte le 
Févre, der begge er suppleanter, som væl-
ges for ét år ad gangen.

 Sr. Hildegard Doods er valgt som 
pastoralrådets repræsentant og Bo Johans-
son, Roskilde er valgt som repræsentant 
for lokalgrupperne – begge for to år. 
Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget 
sidste år, gælder for 2018. Kontingent for 
2019 skal vedtages.

Årsmøde den 29. maj
Debat om fuld demokrati i Vincentgrupperne 
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