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Nyt fra bestyrelsen

Kære læser,

Først en stor tak for jeres
støtte i 2019, som har haft
stor betydning for vore projekter. Det blev et rigtig godt
år. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 7.
Vi får mange taknemmelige e-mails fra projekterne.
Fr. Wismick, der er ansvarlig
for vores projekt på Haiti,
skriver: ”Jeg kan ikke takke
dig og Sankt Vincent Grupperne nok for jeres vedvarende generøsitet. På grund af
jeres fortsatte støtte er centret
i stand til at gennemføre dette
bæredygtige projekt for de
fattigste, traumatiserede og
sårbare børn på Haiti.” Det
viser, at vores hjælp virkelig
gør en forskel.
I dette nummer kan du
læse nyt fra vores ernæringsprojekt i Uganda. Der er også
information om testamentering af arv, og kort nyt om
projekterne i Brasilien og
Congo. Du kan også se indkaldelsen til vores årsmøde
den 23. maj. Vi håber, mange
af jer vil deltage i årsmødet.
Bestyrelsens årlige heldagsmøde blev afholdt den
25. januar, hvor vi arbejdede
med nye tiltag for at sikre
den fortsatte støtte til vore
projekter. Vi har stadig
udfordringer med kravet om
mindst 300 kontingentbetalende medlemmer og mere

Poul Skallerup, formand
for bestyrelsen.

end 200 bidragydere, der
bidrager med mere end 200
kr. om året. Derfor vil vi også
i år arbejde for at få flere
bidragydere.
I Pave Frans’ fastebudskab skriver han bl.a.
”Også i dag er det vigtigt
at opfordre alle mænd og
kvinder med god vilje til at
dele nogle af deres goder
med de mest trængende.
Sådanne almisser udtrykker en personlig deltagelse i
opbygningen af en mere retfærdig verden. Almissegiven
gør os mere menneskelige,
mens hamstring truer med at
indespærre os i vores egen
egoisme.”
Med de ord håber vi på
jeres fortsatte støtte til vore
projekter.
Bestyrelsen

Årsmøde den 23. maj 2020
ved kirken i Herlev
Lørdag den 23. maj kl. 14.00 afholder
Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved kirken i Herlev.
På mødet er der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent efter ind
stilling af bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Orientering om planlagte aktiviteter
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
for 1 år
9. Valg af revisor
10.Eventuelt
Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed
er årsmødet. Alle medlemmer og bidragydere er
velkommen til at deltage. I henhold til de nye
vedtægter, er alle med-
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lemmer, 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 13. april.
På årsmødet i 2019 blev Poul Skallerup, 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 suppleant og er ikke på valg.
Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2020. Kontingent for 2021 skal vedtages.

Nyt fra ernæringsprojekt
for børn i Uganda
Nogle af vore mål er nået, siger sr. Harriet,
lederen af vort ernæringsprojekt i Uganda
Sr. Harriet, der leder vores ernæringsprojekt i Uganda, har sendt denne rapport:
NKOKONJERU HOSPITAL ERNÆRINGSPROJEKTRAPPORT FOR 2019
Jeg må først og fremmest takke Gud for
livets gave til os alle.
Vi har gået meget igennem i 2019, men
alt i alt er vi kommet godt til slutningen
af det, og desuden er nogle af vores mål
nået.
På vegne af hospitalets ledelse og
samfundet som helhed takker jeg Sankt

Vincent Grupperne og alle, der bidrager
til bæredygtigheden af ernæringsprojektet i St. Francis hospital Nkokonjeru.
Vi beder om Guds velsignelse over dig,
og vi takker dig fordi du aldrig holder op
med at hjælpe os, hvor der måtte være
behov.
Sundhedstilstandetn forbedret
Vi lykønsker alle vores børn, der nu har
nået målstandarden for børns vækst. 35
børn er kommet godt igennem ernæ-

ringsprojektet, hvilket betyder, at de
har forbedret deres sundhedsmæssige
tilstand, og nu er deres værger i stand til
at forberede dem nærende måltider uden
økonomiske begrænsninger, fordi de nu
ved hvad de skal gøre.
Projektet har været i gang hele året
uden tilbagegang, fordi der altid har været penge til rådighed. Vi har fastholdt de
14 landsbyer i projektet, og for tiden har
vi 265 børn under fem år som deltager i
projektet, men den største procentdel er
under to år.
Vi har ikke registreret noget frafald
eller dødsfald i år inden for projektet. Jeg
vil sige, at projektet har været et under for
så vidt angår spædbørnsernæring. Vi forfølger dårlig ernæring og underernæring
hos børnene i samfundet.
Resultater
-Børns hygiejne er blevet opretholdt og
forbedret
- Plejerne er glade, fordi vi giver dem lidt
mad til børnene, for eksempel sukker og
grødmel under hvert besøg. Vi sørger
for, at hvert barn får mindst 250 g sukker
og grød (hirse eller blandet grød), og
dette har motiveret dem til at komme til
samlingerne.
- Alle børn vokser godt
Vi har ikke haft alvorlige udfordringer,
der kan afbryde kontinuiteten i projektet.
Myggenet på ønskelisten
til beskyttelse mod malaria
Til sidst et ønske fra værgerne.
Hvis det er muligt, vil de gerne have nogle
myggenet, således at børn er beskyttet
mod malaria. De net som regeringen
leverede for længe siden, er for gamle og
fulde af huller, og andre børn må sove
uden myggenet.

Testamentering
af arv
Vejledning ses på vor
hjemmeside
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har
indgået et samarbejde med Dokument
24. Samarbejdet gør det muligt at oprette
testamenter gratis, når SVG er betænkt i
testamentet.
Når du opretter testamentet, kan du
selv bestemme fordelingen af din arv. Du
vælger dermed, hvor meget du tiltænker
dine arvinger, og hvor meget du ønsker
at tiltænke os. Du vælger også selv, om
din arv skal øremærkes til et bestemt
projekt eller formål.
Som humanitær organisation er Sankt
Vincent Grupperne fritaget for boafgift.
Vores projekter vil således få glæde af
det fulde beløb.
Du kan finde vejledning til oprettelse af testamente på vores hjemmeside
under ’Støttemuligheder’.

Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

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

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 16.600 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.

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

□ februar
□ maj
□ august
□ november

Denne side indsendes
til Sankt Vincent
Gruppernes kasserer

□ 100 kr. □ 200 kr □ 350 kr □ 500 kr .
□ Andet beløb ______________
□ Jeg bekræfter, at de første 50 kr. i bidrag må

Betalingsservice
Når du er tilmeldt Betalingsservice, 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 indbetalingen 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, kontonummer 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

Regnskab 2019
2019 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr.
829.898 til vore projekter. Vi fik indsamlet 841.127 kroner heraf 70.810 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 syv år.
Regnskabet er afleveret til revisoren.

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

Nyt om vore projekter
Brasilien
Vi har i længere tid haft problemer med
kontakten til vores projekt for gadebørn
i Brasilien. Den kontrakt vi havde, er
udløbet, og vi har udbedt os en ny projektansøgning – men forgæves. Vi er blevet
informeret om, at oblatfædrene i USA har
besluttet at ophøre med deres støtte fra
december 2019.
Vi har derfor besluttet, at vi ophører
samarbejdet og støtten til dette projekt,
og arbejder på at finde et nyt projekt.

Demokratiske Republik Congo
Vi har i mange år støttet redemptoristernes arbejde for børn og unge i Kinshasa, DR Congo. Den projektansvarlige
Father Athanase Nsiamina har i 2019
været sygemeldt i en længere periode.
Det er svært at vedligeholde den nødvendige kontakt, og vi har besluttet ikke
at indgå en ny kontrakt indtil kommunikationen er blevet fornyet. Øremærkede
bidrag til projektet vil blive overført til
andre projekter.

