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Vi nærmer os atter juletiden 
og årets afslutning. Dette er 
et år, som vil blive i vores 
erindring. Pandemien og 
dens store konsekvenser 
for sundhed, økonomi og 
internationale rejser, har sat 
sit spor over hele verden. 

Specielt for den fattige del 
af befolkningen har det 
givet store udfordringer. 
Også de fleste af vore 
projekter har været berørt 
af covid-19 restriktioner, 
og vi har sderfor givet et 
ekstraordinært støttebidrag 
til alle projekterne 

Vi har gennem året mod-
taget mange breve fra vore 
projekter, hvor de takker os 
for vores uvurderlige støtte 
til velgørende arbejde for 
dem der trænger mest. Den 
tak bringer herved videre 
til alle vore bidragydere.

I dette nummer kan du 
læse om vort skoleprojekt 
i Sydsudan og vores støtte 
til et plejehjem i Haiti.  Der 
er også en omtale vores 
generalforsamling og af 
gruppen på Amager, der 
med stor succes samler ind 
til flere af vore projekter.

2020 tegner til at blive 
et godt år. Ved udgangen 
af november havde vi 
indsamlet ca. kr. 950.000. 
Heri er inkluderet en arv på 
kr. 31.085.

Vi siger tak for de 

mange små som store 
bidrag, vi har modtaget 
i løbet af året. Vi håber 
på, at I vil betænke Sankt 
Vincent Grupperne med en 
julegave. Pengene vil gå 
ubeskåret til projekterne.

Vi ønsker samtidig alle 
vore bidragydere en 
glædelig juletid og et vel-
signet nytår.

Bestyrelsen

Oplag 900

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.
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Det skrøbelige samfund i Sydsudan, 
verdens yngste land (2011), og den 
allerede meget svage økonomi er yder-
ligere forværret og næsten gået i stå pga. 
Covid-19. 

Covid 19 påvirker i særlig grad 
børnene og deres skolegang i Nyamlell, 
skolerne er stort set lukkede. Kun de æld-
ste børn i afgangsklasserne har mulighed 
for at fortsætte skolegangen, de rester-
ende børn er sendt hjem. De på denne 
årstid tilbagevendende oversvømmelser 
og den deraf følgende hungersnød i og 
omkring Nyamlell og Corona restriktion-
erne har ligeledes betydet at FN’s WFP 
(World Food Programme) kæmper med 
at fremskaffe selv de mest nødvendige 
fødevarer, hvorfor der samtidig med Co-
vid 19 er alvorlig mangel på mad. Dette 
har fået skolebørnene til at gå sultne, 
skolerne forsøger derfor efter bedste evne 
at sørge at både lærere og elever får lidt 
at spise i form af te og kiks, da man ikke 
kan undervise på tomme maver. Nogle 
af lærerne arbejder uden at få løn, deres 
“løn” er madvarer til dem 
og deres familier.

Sankt Vincent Grupper-
ne har udviklingslandenes 
børn i fokus, understøt-
ter og fremmer bla. FN’s 
verdensmål 4. om at 
“sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse…”, i 
Nyamlell Sydsudan sker 
det i samarbejde med 
MMI missionærerne (Mis-
sionaries of Mary Immac-
ulate) og selv de mindste 
bidrag kan gøre en stor 

forskel for børnene og deres skolegang i 
Nyamlell.

Sankt Vincent Gruppernes støtte bru-
ges også til at sikre og udvikle undervis-
ningskvaliteten på skolerne i fremtiden 
f.eks. i form af indkøb af laboratoriefa-
ciliteter, som sikrer at de ældste skolee-
lever, der ellers skulle rejse op til 70 km 
til andre skoler, kan få den nødvendige 
undervisning inden for videnskabsfagene. 
Ved siden af skole driften og undervisnin-
gen arbejder MMI missionærerne også 
med at lære befolkningen i Nyamlell at 
blive mere selvforsynende og værdien 
heraf, samt at udbrede belysning hos de 
enkelte familier i form at solcelledrevne 
lamper, så skoleeleverne får mulighed for 
at læse og forberede sig til undervisnin-
gen hjemme.

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

Covid-19 rammer særligt skoler 
og skolegang i Sydsudan



1. Win: Vi redder maden - henter den 
fra forskellige supermarkeder i Kastrup

2. Win: Vi giver maden videre med 
forventning om en donation på ca. 25 % 
af butiksprisen

3. Win: Vi støtter Sankt Vincent Grup-
pernes 3 projekter i Indien, Kenya og 
Uganda, se nedenfor. 

Da Father Benny i 2011 fortalte om 
sin brors børnehjem i Indien, spurgte 
jeg IRMAs Butiksleder John, om han 
vil være med til et madspilds-projekt. 
Han sagde med det samme ja, vi måtte 
gerne hver dag hente deres overskydende 
fødevarer. Dermed kunne vi betale ud-
dannelsen til sygeplejerske for fem piger 

fra børnehjemmet. Og nu er REMA1000 
på Willumsvej, NETTO i Kastruplund-
gade, og ALDI på Kastrupvej også med 
på vognen. 

Fødevarerne putter jeg i køleskabe 
i vores cykelskur, hvor naboer o.a. kan 
hente mod en månedlig donation eller 
via mobilpay. Mandag, onsdag og lørdag 
fylder jeg bilen op og kører til gudstjen-
esten i Skt Annæ Kirke kl. 8. Bagefter er 
der salg fra bagklappen. 

Hver tirsdag tager Kirsten Baltzer 
Jepsen over.  Hun indretter så sin carport 
i Avedøre som et lille marked. Hendes 
makker Gert stiller borde op og hjælper 
med at flytte kasser og kølebokse. Venner 
og bekendte kommer forbi i løbet af da-

Overskudsmad hjælper børn 
til skolegang og uddannelse

Indien, Kenya og Uganda Win – Win – Win!



gen og lægger en skærv. Det kan blive til 
flere tusinde kr. om måneden til de gode 
formål. 

Sankt Vincent Grupperne har i mange 
år støttet Joseph i Uganda. Han startede 
for nogle år siden et Emmaus-center un-
der mottoet: “Work and pray!” - et stort 
bofællesskab, hvor han holder kurser for 
præster og søstre og engagerede singler, 
par og familier. Han kender vores egen 
præst fra Uganda, Simon Peter og skrev 
i en Whatsapp: “He is a good friend of 
mine!” Centret driver et landbrug med 
kaffe, bananer og jordnødder og ikke 
mindst en skole og kostskole med 700 
elever. Her støtter vi 23 børns skolegang. 

Det tredje og nyeste projekt er CHILD 
med Holidah, der bor i Kenyas værste 
slum, Kangemi. Hun henter hvert år tyve 
børn ind fra gaden, giver dem mad og 
forbereder dem til skolegang. Men der 
gik seks måneder - af bekendte grunde, 
hvor hun ikke måtte bespise dem eller un-
dervise, så børnene røg tilbage på gaden. 
Den eneste mulighed for at hjælpe dem 
var at støtte deres familier. Det foregik så 
via Mobilepay, som faktisk er opfundet i 

Kenya. Holidah delte 150 kr. ud til hver 
af børnenes familier. Det skulle de så 
klare sig for i fjorten dage.

Holidahs projekt foregik i et en-
kelt lille rum, uden køkken. En utrolig 
kvinde! Men fra 1. september har vi kun-
net hjælpe hende til et større sted, hvor 
der er plads til 23 enkeltborde og stole, 
og hvor de nu kan blive undervist og 
få mad. Det er jo et privat projekt. Alle 
offentlige skoler i Kenya er ellers lukket, 
foreløbig indtil 1. januar 2021. 

Også Holidahs frisør- og syskole for 
unge piger og mødre var lukket ned, men 
de ca. 20 piger kan nu mødes igen på det 
nye sted.

Som man kan se, redder vi ikke kun 
maden. 

Du kan støtte projekterne ved at ind-
betale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller MobilePay 19379. 
Mærk indbetalingen ”Madspildsprojekt”.

con amore 
Maria-Leonore

Artiklen har været bragt i  
Katolsk Orientering



Jeg vil støtte Sankt Vincent Grupperne med:

□ 100 kr. □ 200 kr □ 350 kr  □ 500 kr  .

□ Andet beløb ______________

□ Jeg bekræfter, at betalingen af medlemkontingent må 
trækkes fra mit første bidrag. Det årlige kontingent er 50 kr.

____________________________________________
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



Hjælp til ældre kvinder i Haiti
Søsterordenen ’The Companions of 
Jesus’ driver tre plejehjem i Haiti. Et 
i Port-au-Prince, hovedstaden i Haiti, 
og de to andre er i Léogane, en by syd 
for hovedstaden. En af dem er Foyer 
of Sacred Heart støttet af Saint Vincent 
Grupperne (SVG) i næsten fyrre år.

I den seneste rapport fra søstrene 
skriver de blandt andet:

”For tiden (maj 2020) bor der i alt 190 
mennesker i disse tre institutioner, heraf 
30 ældre kvinder i Foyer of Sacred Heart.  
Langt størstedelen af dem er ældre uden 
familier. Formålet med vores arbejde er at 
forbedre livskvaliteten for de 30 beboere, 
kvinder i alderen 60 år og derover. Vores 
tjenester består i at brødføde dem, klæde 
dem og yde sundhedspleje. Vi yder også 
rådgivningsterapi og klinisk rehabiliter-
ing for de forladte ældre.

Med den økonomiske situation, der i 
øjeblikket hersker over hele verden og 

også i Haiti, har donationer en tendens til 
at falde eller udeblive, mens landet står 
over for en akut fødevarekrise (mere end 
4,6 millioner mennesker er berørt af usik-
ker fødevareforsyning i april 2020). 

I den nuværende situation skal be-
boerne dog have næring for at reducere 
risikoen for flere samtidige diagnoser, 
hvis sygdommen formår at trænge ind 
på lokaliteterne. I betragtning af begræn-
sningerne i bevægelse og de vedvarende 
problemer med usikkerhed i Haiti bliver 
det desuden nødvendigt at have et lager 
af mad i reserve, hvis situationens ud-
vikling forårsager en stor begrænsning af 
transport og distribution af fødevarer.

Vores mission hjælper med sundhed-
spleje til 30 fattige forladte kvinder i 
Foyer af Sacred Heart i Port-au-Prince. 
Donationen (fra Sankt Vincent Grupper-
ne) er blevet brugt til at købe vitaminer 
og medicin (f.eks. antibiotika og smert-
estillende og syreneutraliserende midler). 

Dette tilskud 
hjælper os med 
at brødføde vores 
damer, så vi er i 
stand til at købe for 
eksempel ris, bøn-
ner, kød og æg. Vi 
dyrker grøntsager 
og har kyllinger på 
gården.”

Du kan støtte 
plejehjemmet 
ved at indbetale 
et beløb på Reg. 
nr. 3667, Konto 
nr. 1097164 eller 
MobilePay 19379. 
Mærk indbetalin-
gen ’Haiti I’.



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

Generalforsamling 
i Sankt Vincent Grupperne
Med nogle måneders forsinkelse på grund 
af covid-19 fik vi afholdt vores general-
forsamling lørdag den 19. september.

Generalforsamlingen blev indledt med 
en kort orientering om foreningens nye 
projekt i Venezuela.

Organisationen til hjælp til børn med 
kræft fra Carabobo (forkortet FUNDAN-
ICA) er en velgørende organisation, der 
blev oprettet i byen Valencia i Venezuela 
i 1995. FUNDANICAs primære formål 
er at tilbyde målgruppen diagnostiske 
undersøgelser og økonomisk støtte til 
at kunne betale for behandling (f.eks. 
kemoterapi eller stråleterapi).

Selve generalforsamlingen forløb i 
god ro og orden, med Christian Guldager 
som dirigent.

Formanden gennemgik beretningen 
fra bestyrelsen, og kunne oplyse, at der 
i 2019 er udbetalt kr. 829.898 til projek-
terne.

Kassereren fremlagde hovedtal-
lene i det reviderede regnskab, som 
blev godkendt. Budgettet for 2020 blev 
gennemgået og godkendt.

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af 

kontingentet pga. stigning i de adminis-
trative omkostninger (afgift til indsam-
lingsnævnet og revision) blev trukket 
tilbage, da Maria-Leonore Christensen 
tilbød at dække omkostningerne til 
revision, der hidtil er blevet sponseret 
af KursusLex. Det årlige kontingent er 
derfor fortsat kr. 50.

Stig Gelslev (kasserer), Melissa 
Loldrup og Bo Johansson blev genvalgt 
til bestyrelsen.

Mette Gade blev genvalgt som sup-
pleant. Flemming Kurdahl blev valgt ind 
som ny suppleant.

Referat og beretning kan læses på 
hjemmesiden http://www.vincentgrup-
perne.dk/generalforsamlinger/


