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Først en status på økono-
mien.  Indsamlingen i de 
først fem måneder er gået 
rigtig godt, og vi har pr. 31. 
maj indsamlet kr. 431.643. 
Det er et meget fint resultat.

Vi vil også sende en 
forsinket lykønskning til 
biskoppen i anledning af 
25-års bispejubilæet. Bis-
koppen har tilkendegivet, 
at man i stedet for en 
gave kunne betænke bl.a. 
Sankt Vincent Gruppernes 
arbejde. Det har medført 
en del bidrag fra pastorater, 
ordenshuse og privatper-
soner. Tusind tak for det!

  
På grund af corona 

krisen blev årsmødet udsat. 
Den nye dato er lørdag 
den 19. september. Alle er 
velkomne og medlemmer, 
der har betalt kontingent, 
har stemmeret.

Coronakrisen rammer 
nu også hårdt i de lande, 
hvor vi har projekter. På 
opfordring af madspilds-
gruppen på Amager, har 
vi indgået en speciel aftale 
med CHILD projektet 
i Kenya om støtte til de 
familier, der er hårdt ramt 
af arbejdsløshed pga. coro-
nakrisen.  Vi overvejer, om 
vi også skal give en ekstra 
håndsrækning til nogle af 
de andre projekter, som har 

store udfordringer.
I dette nummer kan du 

læse uddrag af en årsrap-
port fra vores skoleprojekt 
i Uganda, nyheder fra 
Vietnam vedrørende situ-
ationen efter COVID-19 og 
kort nyt fra vores skolebe-
spisningsprojekt i Peru.  

Vi håber, I alle må 
komme godt gennem coro-
nakrisen, og at I fortsat vil 
støtte vore projekter.

I ønskes alle en god 
sommer.
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Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj 
blev aflyst på grund af corona-epidemien. 
Det afholdes i stedet lørdag den 19. 
september kl. 14.00 i menighedssalen ved 
kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Fremlæggelse af årsregn   
    skab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent  
    efter indstilling af bestyr     
    elsen 
5. Indkomne forslag 
6. Orientering om planlagte  
    aktiviteter 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen                                                                                                                   
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen     
    for 1 år 
9. Valg af revisor
10.Eventuelt 

Sankt Vincent Gruppernes højeste myn-
dighed er årsmødet. Alle medlemmer og 
bidragydere 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 5. september.

På årsmødet i 2019 blev Poul Skal-
lerup, Knud Kluge og Per Skallerup 
valgt for en periode af 2 år. På valg her i 

2020 er: Kasseren (Stig Gelslev), Melissa 
Loldrup og Bo Johansson. Suppleant 
Mette Gade er på valg; Suppleant Birgitte 
le Févre ønsker ikke at fortsætte som sup-
pleant og er derfor ikke på valg. 

Kontingentet på 50 kr., der blev ved-
taget sidste år, gælder for 2020. Kontin-
gent for 2021 skal vedtages. På grund af 
stigende omkostninger foreslår bestyr-
elsen en kontingentforhøjelse til 100 kr. .

Årsmøde den 19. september
ved kirken i Herlev

En del af bestyrelsen, Forrest fra venste: : 
Melissa Loldrup, Sr. Hildegard CSJ, Birgitte 
le Fevre, der ikke genopstiller.Bagest fra 
venstre: Stig Gelslev, Per Skallerup, Poul 
Skallerup og Bo Johansson.



Vi er dybt taknemmelige for Sankt Vin-
cent Gruppernes (SVG) støtte, som har 
givet vores børn adgang til den nødven-
dige uddannelse.

Siden 2014 har SVG støttet uddan-
nelsen af de mest sårbare i Uganda, især 
børn, der tilhører Emmaus kommunitetet 
(Emmaus Centre Katikamu). 

Uganda er et udviklingsland, hvor en 
stor del af befolkningen lever under en 
dollar om dagen eller fra hånd til mund 
økonomi. Vi som land har gennemgået 
meget udfordrende situationer, herunder  
Krig, HIV / AIDS, ynkelig fattigdom 

der ofte fører til, at børn falder ud af 
skolen. Nu er der kommet endnu en 
udfordring fra COVID-19 VIRUS. Vi tror 
helt sikkert, at det vil efterlade os i en 
mere ødelæggende tilstand end tidligere 
økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og 
uddannelsesmæssigt.

Kriterier for valg af børn:
Fra projektets begyndelse i 2014 har vi 
først og fremmest udvalgt børn, ud fra 
følgende kriterium:

1. Forældreløse børn: børn, der mist-
ede begge forældre til HIV / AIDS

Rapport for skoleprojekt 
i Uganda
Joseph Aonu Okiror, der er ansvarlig for vores projekt i 
Uganda, har sendt os en årsrapport, som her bringes i uddrag 

Elev i Emmaus Centre Katikamu. Joseph Aonu Okiror.



2. Børn  med kun en forælder i live 
eller børn af enlige mødre.

3. Børn med begge forældre i live, 
men som ikke er i stand til at sørge for 
uddannelsen af disse børn på grund af 
fattigdom eller på grund af et stort antal 
pårørende.

4. Børn, der droppede ud af skolen og 
havde brug for basale erhvervsmæssige 
færdigheder, får tilbudt erhvervsuddan-
nelse på op til 2 år.

5. Ethvert andet trængende barn, der 
måske ikke falder inden for nogen kat-
egori ovenfor.

Forældresituation.
Alle børnene på vores liste kommer fra 
meget vanskelige økonomiske forhold og 
ville ikke have fået adgang til kvalitet-
suddannelse, hvis SVG ikke havde støttet 
os. Vi er yderst taknemmelige, for at 
SVG hjælper os med at forbedre de træn-
gende børns liv.

Projektaktiviteter
Med donationer modtaget fra SVG 
betales skolepenge for mellem 25 og 30 
børn hvert år i en periode på to år.

Der er fem kategorier af studerende:
1. Børn, der går i folkeskolen eller 

grundskolen fra børnehave til syvende 
klasse, som er den sidste klasse, før de 
går i mellemskolen eller på gymnasiet.

2. Børn, der studerer i mellemskolen 
og på gymnasiet.

3. Børn, der ikke kunne få adgang til 
gymnasial uddannelse, er indskrevet på 
erhvervsskoler for at få praktiske fær-
digheder til at overleve.

4. Børn, der studerer ved læreranstal-
ter; følger kurser efter deres valg som 
sygepleje, tandmedicin, hotelstyring og 
catering tjenester, børnehaveundervisning 
og undervisning generelt.

5. Børn, der studerer på univer-
sitetsniveau og følger forskellige uddan-
nelser.

Betaling af skolepenge
Hvert år er opdelt i tre terminer for 

folkeskoler, erhvervsuddannelser og 
gymnasier.

Det betyder, at vi primært betaler 
skolepenge i løbet af den første uge i 
februar, sidste uge i maj og første uge i 
september.

For dem på universitetet betaler vi 
kun deres gebyrer i januar og september.

Vi besøger skolerne to gange om 
året og bruger venner eller værger til at 
gennemføre andre nødvendige besøg, 
når det anses for nødvendigt.

Donationerne fra SVG går alene til 
skolepenge. Resten overlades til andre 
mennesker med god vilje og værger (i 
nogle tilfælde) for børnene.

Udfordringer:
De midler vi modtager fra SVG, kan 
kun betale fuld undervisning for ca. 10 
studerende. Vi har imidlertid forsøgt at 
hjælpe 25 studerende. Det betyder, at vi 
betaler halvdelen af omkostningerne for 
de 25 studerende, vi tilmelder hvert år. 
De gennemsnitlige skoleomkostninger 
pr. barn svarer til $ 200 pr. termin – i alt 
$ 600 om året.

Vi forsøger at støtte så mange 
trængende børn som muligt ved at give 
delvis dækning af omkostningerne, og 
tilskynder de studerende til at tjene de 
resterende penge hovedsagelig gennem 
arbejde i løbet af deres ferie. Kvinder 
arbejder i andre menneskers haver / 
afgrøder, og så gør drengene også en 
ekstra indkomst for at supplere det, SVG 
giver. Undertiden beder vi de overlev-
ende værger om at bidrage med nogle 
penge til at imødekomme bøger og andre 
logistiske behov.

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalingen Uganda II.



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)

_________________________________________
Navn

___________________________________________
Adresse

_____     ____________________________________
Postnr.   By

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

___________________________________________
E-mail adresse

___________________________________________
Dato og underskrift

□ februar

□  maj

□ august

□ november

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

D
enne side indsendes 

til Sankt V
incent

G
ruppernes kasserer

Du kan få fradrag for gaver til Sankt Vincent Grup-
perne, der er godkendt som velgørende forening af 
SKAT.

Du kan højst få fradrag for 16.600 kr. i 2020. 
Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet os 

dit cpr-nr. Skat har sat en bagatelgrænse på 200 kr. for 
fradraget.

Fradragsregler

Når du er tilmeldt Beta-
lingsservice, får du kort før 
din indbetaling en oversigt 
fra Nets, så du kan holde øje 
med, hvor meget der trækkes 
den pågældende måned. 
Nets trækker pengene fra din 
konto den 10. i måneden - i de 
måneder, hvor du har oplyst, 
at du ønsker at støtte Sankt 
Vincent Grupperne. Du kan til 
hver en tid stoppe indbetalin-
gen ved henvendelse til din 
bank eller til Sankt Vincent 
Grupperne.

Når vi har modtaget din 
tilmelding, sender vi en mail 
med dit medlemsnummer 
og en link til tilmelding hos 
Nets. Her skal du anføre 
dit cpr nummer, kontonum-
mer og medlemsnummer og 
godkende PBS tilmeldingen. 
Alternativt kan du tilmelde 
betalingen i din netbank. 
Her skal du bruge følgende 
information:

PBS nummer: 08398666
Deb.grp.nr. 00001

Betalingsservice



Covid 19 rammer vore
handicappede børn i Vietnam
De nationale myndigheder i Vietnam 
indførte d. 1. april stramme regler for 
at forebygge og kontrollere COVID-19 
epidemien i landet. Disse restriktioner 
er nu næsten alle ophævet ifølge uden-
rigsministeriet. 

Men det gælder fortsat over hele 
Vietnam, at man skal iværksætte fore-
byggende tiltag. Man skal fortsat bruge 
mundbind på offentlige steder og sørge 
for at holde én meters afstand til andre. 
Derudover må man som maksimum 
forsamles 20 personer og 30 personer 
i provinser og byer kategoriseret som 
henholdsvis lav og medium risiko (ar-
bejdspladser, hospitaler og skoler er dog 
undtaget denne regel).

House of Hope
For de 11 nonner i det sociale hjælpecen-
ter House Of Hope i Hue har restriktion-
erne betydet, at de og de 55 handicappede 
børn (døvstumme, autister og hjerneska-

dede) ikke har måttet bevæge sig uden for 
24/7. Dette har naturligvis betydet store 
udfordringer i det daglige med pasningen 
og træningen af børnene samt trans-
porten af de ældre børn til undervisning i 
skolerne.

Centerets største problem er dog 
fortsat manglen på penge til at betale for 
børnenes fysiske træning, skolegang, 
skoleuniformer og mad.  SVG støtter 
fortsat i en 3-årig kontraktperiode cen-
teret økonomisk med 45.000kr årligt, og 
disse penge dækker ca. 1/3 af centerets 
samlede udgifter på årsbasis. Centeret har 
hidtil også modtaget økonomisk støtte fra 
andre lokale organisationer, men bidra-
gene fra disse er blevet mindre med tiden 
og søstrene er derfor stærkt bekymret for 
de handicappede børn og deres fremtid.

Du kan støtte projektet ved at ind-
betale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalingen ’Vietnam I’.



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

Covid 19 er også nået til Peru
COVID-19 er desværre også nået til Peru
Vi har modtaget nedenstående hilsen fra p. 
Antonio, der er ansvarlig for vores projekt 
for skolebespisning af fattige højlandsin-
dianere.  Han er bosiddende i den lille by 
Ocongate i højlandet i Peru og skriver:

"Vi har været i karantæne siden d. 16. 
marts. Karantænen gælder indtil videre til 
d. 11. maj (den er netop blevet forlænget 
til d. 30. juni, red). Her i Ocongate har 
vi det på mange måder bedre end mange 
andre steder i landet. De har det sværest i 
hovedstaden Lima, i de andre store byer og 
i den nordlige del af Peru, især i Iquitos, 
der ligger ved Amazonas-floden omgivet af 
regnskov til alle sider.

I Lima har de fattige det rigtig, rigtig 
svært. Mange overlever normalt fra dag 
til dag på løst arbejde, men med Covid-19 
har der ikke været noget arbejde at få, 
og de risikerer nu at dø af sult. Derfor er 
der mange, der forlader byen for at rejse 
tilbage til deres hjemegn ude på landet i 
håbet om, at de kan finde noget at spise der. 
Selvom det er risikabelt, er de så fortviv-
lede, at de begiver de sig ud på lange ture 
til fods, ofte flere hundrede kilometer, og 
det er både børn og voksne."

Hilsen fra pater Antonio  

Vi bringer hele brevet på vores hjemme-
side samt i næste nummer af bladet. 


