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Nyt fra bestyrelsen
Først en stor tak for jeres
støtte i 2018, som har været
en kæmpe håndsrækning til
vore projekter. Se nøgletal
og kommentarer til regnskabet på side 7.
I april måned kan vores
forening fejre 60-års
jubilæum. I den anledning
bringer vi en artikel om
foreningens start og de
første års arbejde.
I dette nummer kan du
også læse nyt fra vores
projekt i Khanh Vinh distriktet, Vietnam. Bemærk
også indkaldelsen til vores
Årsmøde. Vi håber mange
af vore medlemmer vil
deltage.
Bestyrelsen har i flere år
arbejdet med at demokratisere foreningen. Det har
nu resulteret i nye vedtægter, der fastslår, at alle
medlemmer, der har betalt
kontingent inden årsmødet, er stemmeberettiget.
Du kan se vedtægterne på
vores hjemmeside.
Bestyrelsens årlige
heldagsmøde blev afholdt
den 16. februar, hvor vi
arbejdede med den langsigtede planlægning af vores
aktiviteter.
I forbindelse med
fastetiden og påsketiden
2019 skriver biskoppen:
”Faste, bøn og åndelig
fordybelse er vigtige

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

elementer i fastetiden. Vor
fordybelse i troen skal dog
altid være ledsaget af vilje
til håndgribelige udtryk for
næstekærlighed. Derfor
er der til fastetiden også
knyttet en formaning til at
give et konkret bidrag til
nødlidende.”
Med de ord håber vi på
jeres fortsatte støtte til vore
projekter.
Bestyrelsen
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Årsmøde den 25. maj
Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholder
Sankt Vincent Grupperne årsmøde.
Der informeres nærmere om mødet
via e-mail, på vores hjemmeside og på
Facebook.Der vil blive mulighed for at
deltage via Skype.
Dagsorden
På mødet er der følgende dagsorden:
– Valg af dirigent
– Beretning fra bestyrelsen
– Fremlæggelse af årsregnskab til
godkendelse
– Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
– Indkomne forslag
– Orientering om planlagte aktiviteter
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for to år (Pastoralrådet
udpeger ét bestyrelsesmedlem for to
år)
– Valg af to suppleanter til bestyrelsen for
ét år
– Valg af revisor
– Eventuelt

I anledning af 60-års jubilæet indledes
mødet med en kort orientering om SVGs
start og aktiviteter de første år.
Sankt Vincent Gruppernes højeste
myndighed er årsmødet. Alle medlemmer og bidragsydere er velkommen til at
deltage. I henhold til de nye vedtægter, er
alle medlemmer, der har betalt kontingent
inden årsmødet, stemmeberettiget.
NB. Jævnfør bestemmelserne skal
forslag der ønskes behandlet på årsmødet
samt medlemmer der ønsker opstilling
til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i
hænde skriftligt senest 15. april.
På årsmødet i 2018 blev Stig Gelslev
og Melissa Loldrup og valgt for en
periode af 2 år. På valg her i 2019 vil
være: Poul Skallerup, Knud Kluge og
Per Skallerup. Det gælder ligeledes Erik
Bubandt og Birgitte le Févre, der begge
er suppleanter. Herudover udpeger pastoralrådet en repræsentant for to år.
Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2019. Kontingent for 2020 skal vedtages.

Jubilæum:

Sankt Vincent Grupperne
har 60 års jubilæum i april
I april måned 1959 blev Sankt Vincent
Grupperne stiftet under navnet ’Sankt
Vincent Gilderne’.
Baggrunden var en artikel i Katolsk
Orientering, hvor journalist Inger Lauridsen skrev en artikel med titlen ’Om at
blive mæt …eller ikke at blive det’.
I Birkerød drøftede medlemmer af
menigheden artiklen med Pastor Gommans, og resultatet blev en invitation til
et stiftende gildemøde. Tirsdag den 28.
april 1959 blev det første gilde stiftet af
Pastor Gommans og familien Loldrup,
og der blev fastsat følgende opbygning,
formål og arbejdsmetode:
Opbygning: Gilder på ca. 15 personer
med en gildeleder
Formål:
– Bekæmpelse af sult og nød

– Interesse for
missionsstederne
og deres
arbejde
Arbejdsmetode:
– Det
enkelte
medlem
En af medstifterne Else
eller den
Loldrup.
enkelte
familie
lægger i en
dertil opstillet Sankt Vincents sparebøsse, hvad
man sparer ved personlige opofringer,
nedsat forbrug etc. Ved gildemøder,

På billedet ses bl.a.Melissa og nu afdøde Henrik Loldrup: Pater J. Adams står ved
siden af Melissa. Billedet er fra Sankt Vincent Gruppernes 50 års jubilæum.

der afholdes fire gange om året, tømmes
bøsserne i en pulje, og det samlede beløb
indsættes på gildernes postkonto (passive
medlemmer og medlemmernes venner
kan få udleveret girokort for direkte indbetaling til postkontoen).
– Ved gildemøderne uddybes kontakten
med missionsområderne ved foredrag,
billeder, film og rapporter.
– Gennem Sankt Vincents Kongregationens eller andre kongregationers
missionssteder formidler gildemesteren
hjælpen på den billigste administrative
måde.
Gilder i det sjællandske
Der blev meget hurtigt startet gilder i
Lyngby, Hørsholm, Hillerød og Helsingør. Kort derefter kom også Fredericia,

Ordrup, Nørrebro, Roskilde og Køge til.’
De første projekter blev fundet ved at
kontakte nogle af de områder, hvor Sankt
Vincents Kongregationen havde missionssteder.
I pjece nr. 25 fra september 1968, som
dengang bestod af to A4 sider, kan man
læse breve fra projekter i Congo, Brasilien, Indien, Ethiopien og Vietnam.
I pjece nr. 38 fra 1972 kan man læse,
at hvis man dengang ønskede fradrag,
skulle pengene sendes til Katolsk Bispekontor eller Caritas med påtegning ’Til
Vincentgruppernes arbejde’.
Regnskabet fra 1975 viser, at der på
det tidspunkt var projekter i otte lande,
og at der i alt blev udbetalt kr. 175.784
i støtte. Det svarer til ca. kr. 900.000 i
nutidskroner. Meget imponerende.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 100 kr. □ 200 kr □ 350 kr □ 500 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)

____________________________________________
Adresse
_____ ____________________________________
Postnr. By

□ februar
□ maj
□ august
□ november

Denne side indsendes
til Sankt Vincent
Gruppernes kasserer

_________________________________________
Navn

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

_______________________________________
Reg.nr. Kontonummer
____________________________________
CPR-nr (udfyldes for at aftalen kan oprettes)
____________________________________
Telefonnummer
____________________________________________
E-mail adresse
____________________________________________
Dato og underskrift

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
16.300 kr. i 2019.
Du får automatisk dit
fradrag, hvis du har givet
os dit cpr-nr.
Skat har sat en bagatelgrænse på 200 kr. for
fradraget.

Regnskab for 2018
2018 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr.
985.122 til vore projekter, heraf kr. godt
kr. 154.500 til engangsprojekter. Vi fik
indsamlet ca. 850.000 kroner heraf ca.
79.000 kr. til markedsføring og administration.
Det flotte resultat skyldes først og

fremmest jeres bidrag, men også bidrag
fra fonde, menigheder, ordenshuse og
Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til
vore driftsomkostninger).
Tusind tak for jeres bidrag!
Nedenfor bringer vi nøgletallene for
indtægter og udgifter de sidste seks år.

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

Khanh Vinh Missionscenter, Vietnam
SVG har siden 2009 støttet et missionscenter i Dong Dai, Vietnam, ledet af
broder Benedict Le huy My. Støtten
muliggør, at missionscenteret kan købe
medicin og give gratis behandling til de
fattige befolkningsgrupper. På grund af
politisk forfølgelse fra regeringens side
måtte missionscenteret i januar 2016 flytte
til et bjergområde i Khanh Vinh distriktet.
Her har missionscenteret etableret sig
blandt 17 mindre landsbyer med en samlet
befolkning på ca. 20.000 personer.
Broder Benedict og hans medhjælpende
brødre må ikke besøge landsbyerne, så
beboerne er nødt til at opsøge centeret,
når de har behov for hjælp. Centeret
modtager dagligt ca. 100 patienter til
behandling. Grundet manglende og dårlig
ernæring er de almindelige sygdomme
engelsk syge, bronkitis, indvoldsorm, og
virusinfektioner, der forårsager opkastning og diarré. Er der behov for at en
person skal til behandling på et sygehus,
så giver centeret økonomisk støtte til vedkommende.
Missionscenteret yder også støtte til
befolkningsgruppernes dagligdag, så
som følgerne af storme og mislykkede

afgrøder. I 2018 oplevede bjergområdet
store oversvømmelser med ødelagte huse
og afgrøder til følge. Derfor har missionscenteret ydet supplerende hjælp med
indkøb af mad til uddeling.
SVG støttede i 2018 dette projekt med
40.000 kr. Pengene blev anvendt til køb af
medicin, indkøb af en kørestol og støtte til
36 fattige studerende. Herudover har missionscenteret fra anden side fået økonomisk støtte til reparation af en række huse
og tilhørende vvs-arbejde.

