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Nyt fra bestyrelsen
Tak for jeres støtte i første
halvdel af 2018. Ved
udgangen af maj havde vi
indsamlet 294.805 kr.
Det er meget vigtigt
for os, at vi har en stabil
støttekreds. Det giver os
mulighed for at hjælpe
vores projekter med faste
donationer – og det er
nødvendigt, hvis man skal
sikre en kontinuerlig undervisning af fattige børn eller
handicappede.
Vi har nu udsendt e-mail
eller almindelig brev til alle
de af vore medlemmer, der
pr. 1. juni endnu ikke havde
betalt kontingent. Der er
heldigvis mange, der allerede har reageret på denne
henvendelse. Vi håber, at
de resterende medlemmer
også husker indbetalingen. Det indebærer en
stor tidskrævende indsats
for bestyrelsen, manuelt
at kontrollere, hvorvidt
sidste års kontingentbetaling af det enkelte medlem
er blevet fornyet. Det vil
derfor være en stor lettelse,
såfremt det enkelte medlem
tilmelder sig denne betaling
via PBS. Blanket herfor
kan udfyldes på SVG’s
hjemmeside eller via blanketten i pjecen.
Vi bringer i dette nummer en besøgsrapport fra
Mother & Child Founda-

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

tion i Indien, omtale af
vores årsmøde og diskussionen vedr. demokratiske
valg til bestyrelsen.
Den nye persondatalovgivning er nu trådt i
kraft. Du kan læse Sankt
Vincent Gruppernes
Persondatapolitik på vores
hjemmeside. Hvis du har
spørgsmål eller ønsker
flere oplysninger, kan du
kontakte os på kontakt@
vincentgrupperne.dk
Vi ønsker alle vore
læsere en god sommer.
Bestyrelsen

Mobile Pay
4252 7758
Bankkonto
Reg. nr. 3347
Konto 1097164

Engangsstøtte til Indien
Sankt Vincent Grupperne modtog i
foråret en ansøgning fra M&C Foundation om engangsstøtte til opstart af
bæredygtige indkomstskabende aktiviteter.
Målet med dette projekt er at generere
indkomst ved at fokusere på bæredygtig
indkomstskabende aktiviteter; herved
tilgodeses uddannelsesmæssige,
ernæringsmæssige og medicinske behov
til over 175 forældreløse børn på Mother
and Child Foundation, et hjem for fattige
børn og mødre, der ligger i Thodupuzha
i Indien.
Den primære målgruppe er piger, der
er over 18 år og fattige mødre. De udgør
en pålidelig gruppe på mere end 15 deltagere. Denne gruppe af piger og mødre
er velsignet med enorme muligheder for
at engagere sig i en eller anden indkomstskabende beskæftigelse.
Et af kendetegnene for dette projekt
er, at det giver nabosamfundet mulighed
for at deltage i denne indsats og det får

mulighed for at udøve sit sociale ansvar
og sin solidaritet med disse børn.
Projektet drives af mere end 15
deltagere, men der er mulighed for, at de
bosiddende børn deltager i dette projekt
direkte eller delvist engagerer sig i
enhver form for aktiviteter.
Der er opsat følgende mål for projektet:
– Give mulighed for individuelt selvværd og selvudvikling.
– Gøre de 18+ piger og drenge
bæredygtige gennem indtægtsskabende
aktiviteter
– Involvere lokalsamfundet i
udvikling og socialt ansvarlig.
– Gøre fritiden for de bosiddende børn
kreativ og meningsfuld
– Gøre børnene bekendt med lokalsamfundet og ansvarlige personer
– Få børnene til at deltage i social
udvikling og sociale handlinger”
Bestyrelsen har netop bevilget 5.500
Euro (ca. 41.000 kr.) til dette projekt.

Årsmøde den 29. maj

Hvad er det,
der er så farligt ved demokrati?
Sankt Vincent Grupperne (SVG) vil i den
Et spørgsmål der skal besvares, er,
kommende tid arbejde mod at blive til en
hvordan vi sikrer os foreningen forbliver
fuld demokratisk humanitær organisation, en katolsk organisation.
hvor det er medlemmerne, der vælger
Ud over bestyrelsen på syv medlembestyrelsen. Det var i hvert fald flere
mer og to suppleanter deltog også enkelte
bestyrelsesmedlemmers ønske, fremgik
fremmødte medlemmer og gæster i debatdet af den livlige årsmødedebat 24. maj i
ten.
Herlev.
Formanden, Poul Skallerup ønskede
Bestyrelsens beretning ved formanden
under eventuelt at få nogle synspunkter
Vi fik indsamlet godt én mio. kr. og det
frem omkring en anderledes måde at drive gode resultat skyldes flere ekstraordinære
organisationen på. Poul Erik Magnussen
bidrag fra bl.a. Justesens Fond på 180.000
havde i en e-mail til Poul Skallerup for
kr. Fonden af 17-12-1981 donerede
et år siden skrevet: ”Jeg har netop betalt
40.000 kr. og Sankt Joseph Søstrene
kontingent og nok en gang læst vedtægdonerede 100.000 kr. til køkkenudstyr i
terne for jeres lille forening. Og nok en
Brasilien; Vor Frue menighed i Herlev
gang undrer jeg mig over, at vi i Den kaog Sankt Antoni menighed i Brønshøj
tolske Kirke er så bange for demokrati, at
donerede knapt 32.000 kr.
flere foreninger (de fleste formentlig) ikke
SVG udbetalte godt én mio. kr. til
har en demokratisk opbygning, herunder
projekterne heraf 170.000 kr. til engangSankt Vincent Grupperne. Hvad er det,
sprojekter.
der er så farligt ved demokrati?
De aftalte forpligtelser til løbende
Debatten på årsmødet viste da også, at
projekter er på ca. 648.000 kr., hvortil
der er forskellige holdninger
hertil også i bestyrelsen.
Ideen er, at alle medlemmer,
der har betalet kontingent, har
stemmeret. Herved vil de også
få et større ansvar og de vil
blive knyttet tættere til SVG,
og det vil gøre de nemmere at
få flere lokalgrupper. Som det
er nu, udpeger Pastoralrådet
et bestyrelsesmedlem. Der var
positiv stemning for at bibeholde dette.
Sr. Hildegard Doods og Stefan Jensen, Herlev.

kommer 163.000 kr. til Child-projektet,
fremgik det videre af formandens beretning.
Fundraising gav et rigtig godt resultat,
således at vi alene fra fonde, ordenssamfund og menigheder modtog knapt
597.000 kr. – over halvdelen af årets
samlede bidrag.
SVG havde i 2017 i alt 346 bidragydere, hvoraf de 202 bidrog med kr. 200
eller mere. Ved udgangen af 2017 havde
vi 15 kontrakter. Den samlede aftalte
ydelse på de 15 kontrakter er kr. 66.300
årligt. Ved årets udgang var der 64 bidragydere tilmeldt PBS med et samlet årligt
bidrag på kr. 113.700.
Efter beretningen afgav kasserer
Stig Gelslev beretning om regnskabet. I
2017 var der indsamlet 974.000 kr. mod
814.000 kr. året før.
Bidrag til markedsføring og administration var i alt på godt 80.000 kr., hvor
af kontingentet udgjorde 15.950 kr. og
Kulturstyrelsen bidrog med 59.000 kr.
Øremærkede bidrag var på 5.000 kr.
Markedsføring, dvs. pjece og hjemmeside
kostede 50.000 kr.

Formuen er 2,448 mio. kr. – et beløb
der indkommet som arv for nogle år
tilbage. Beretningen om regnskabet blev
vedtaget. Herefter blev kontingentet for
2019 fastsat til 50 kr.
Kasserer Stig Gelslev og Melissa
Loldrup blev begge valgt til bestyrelsen
for de næste to år. Som suppleanter blev
Birgitte le Fevre og Erik Bubandt valgt
for ét år.
Forud for selve årsmødet fortalte
Maria-Leonore Christensen, Amager
medrivende om Mother & Child Foundation i Kerala i Indien, som hun besøgte
i begyndelsen af året. Sammen med de
viste billeder fik årsmødedeltagerne et
levende indblik i hjemmet for forladte
mødre og børn, som tilbydes uddannelse,
mad, husly og tøj.
Maria-Leonore Christensen fra Skt.
Annæ Menighed, Amager får penge ind
ved at give supermarkeders overskudsmad væk mod en frivillig donation til
børnehjemmet. Maria-Leonore har med
sin gruppe de seneste år indsamlet
omkring en halv mio. kr.

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.

_____________________________________________
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

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.

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:

Rejseberetning fra besøg på børnehjem i Thodupuzha

Hvad end du gør,
gør det med kærlighed
Sankt Vincent Grupperne har siden 2014
støttet børnehjemmet ’Mother and Child
Foundation’ i Kerala, Indien. Projektet
blev startet efter opfordring af vores
lokalgruppe på Amager. Lokalgruppen har
siden start finansieret støtten til børnehjemmet, der pt. er på kr. 66.000 om året.
Pengene indsamles i forbindelse med et
madspildsprojekt.
Støtten bruges til højere uddannelse af
unge mennesker – primært til unge piger,
der uddanner sig til sygeplejersker.
Rejseberetningen
Fra den 31. dec til den 11. jan. 2018 var
min datter og jeg i “Mother and Child”
børnehjemmet i Kerala i det sydlige
Indien, tæt på byen Thodupuzha.
Vi ankom lige inden 25 børn skulle
optræde i et stort Nytårsaften-show, som
fandt sted i en slags Lion Club (Brooks
Side), ca. 40 km derfra. Der var spil og
sang, blæseorkester, violinspil, fløjtesolo
og dans på alle etager.
En sød socialrådgiver tog imod og
guidede os rundt. 124 piger bor i hovedbygningen fordelt på tre etager, syv
babyer og småbørn har deres egen opgang; også otte børn fra 2 - 6 år bor der.
36 drenge fra 7 og opefter bor lidt længere væk med Hans. De kommer til måltiderne, lektielæsning og musik i hovedbygningen, hvor der er mange øvelokaler
og en aula til fællesarrangementer. Deres
hus er en faldefærdig lade, som kun er
beregnet til 20 unger, men heldigvis har
en sponsor designet et helt nyt hus til 50

drenge, og næsten alle udgifter i forbindelse med byggeriet er på plads.
Men nu skal vi afsted til nytårsshowet.
Joshy, Bennys (præst på Skt. Annæ Kirke
fra 2005 - 2014) bror, er leder af børnehjemmet og forklarer, at musikken har en
stor betydning for børnenes liv. De kommer til Mother&Child, nogle total ødelagt,
ofte misbrugt af et familiemedlem eller en
nabo, andre havde endda fået psykofarmaka, men er nu holdt op med det.
Inden vi skal afsted til den store fest,
tager alle det fineste tøj på, instrumenterne
bliver pakket og bussen står klar.
Showet starter kl. 20.30 og slutter kort
før midnat. En anden gæst fra Libanon
takker i mikrofonen og nævner sin yndlingssætning: “ Whatever you do, do it
with love.” (Mother Theresa).
Denne sætning bærer hele institutionen. Man hører aldrig grim tale,
skænderi eller ser en slåskamp. Glæde
børn, glæd personale - alle tager sig af
hinanden, som en stor familie.
Filo i køkkenet vil helst starte kl. 3 om
natten, så børnene kan få et godt måltid
(ikke noget, vi kunne lide!!!) inden de
går i skole. Forinden blev de større børn
vækket kl. 5.30. De laver lektier eller/og
deltager i morgenbøn fra 6-7; de får også
en time engelskundervisning med Joshy
fra 7-8. Det forgår i spisesalen.
Hvis børnene skal kunne klare sig
senere, skal de være bedre i engelsk end
deres klassekammerater.
Artiklen fortsætter på bagsiden

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

Vi skal kunne klare os selv
Fortsat fra side 7
Derfor lærer de hver morgen en sætning
udenad, som Joshy henter fra sin smartphone. I dag skriver en af de større piger
på tavlen: “You can’t love any person
without serving.” – ”Du kan ikke elske
nogen uden at gøre noget for ham/hende.”
9.30 er ca. 100 børn sendt afsted til de
forskellige skoler - nogle med madkasse!
(ris med rødbede er det i dag).
Ved 4 tiden kommer de tilbage, laver
lektier, spiller musik og får te med kiks
eller kage.
Der er musik og sang og dans, og
dygtige lærere møder op for at fremme
talenterne. Så kan de optræde og få
honorar, som så igen betaler for undervisningen. “Sustainable development”
(bæredygtig udvikling) kalder Joshy det.
“Vi skal kunne klare os selv.”
Der er mange frivillige, alle skal
hjælpe til i køkkenet eller lægge vasketøj
til tørre, eller hvad der nu lige er brug for.
De store passer de små.
Aftensmad er kl. 20.15 og ofte kommer besøg, donorer, og her oplever de
børnene. Tit har de noget med til fælles
glæde. “Vi har købt til hvert barn tre sæt

undertøj og sokker,” siger Libaneseren.
Stor glæde og sjovt at se, at teenagepigerne var så generte, og turde ikke
komme frem og tage imod, de samme
piger, som dagen før sang og dansede for
ca. 200 nytårsgæster.
Weekenden efter var der en stor musikkonkurrence for alle skolebørn i Kerala.
Trommeslageren blev den 3. bedste,
tamburkorpset fik 2. pris og violinisten
skorede 1. pris! Sikke en glæde!
Fjernsynet var med og i aviserne kunne
man læse om de dygtige børn elever.
Et fælleskab, der giver selvtillid og
en følelsen, at vi alle er unikke og kan
bidrage med noget.
Ca. halvdelen af børnene er hindu,
mange taler tre forskellige sprog og opfatter Mother&Child som deres hjem. Også
efter de er fyldt 18 har de svært ved at
slippe fællesskabet. 10 piger læser lige nu
til sygeplejerske. Vi besøgte dem på deres
kollegie. Indtil nu er 36 blevet uddannet
og 35 har fået arbejde. En er i Irland, en
i Dubai, en i Calcutta. Flere er blevet gift
og har fået børn.
Maria-Leonore Christensen
Artiklen er forkortet af red.

