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2021 blev et rigtig godt år 
for Sankt Vincent Grupper-
ne, hvor vi udbetalte over 
1 million kroner til vore 
projekter.  Se nøgletal og 
kommentarer til regnskabet 
på side 4 og 5.

I dette nummer kan du 
læse om vores nye projekt 
i Guatemala, status for 
indsamlingen til børne-
hjemmet i Vietnam. Der 
er også en indkaldelse til 
vores generalforsamling.

Vores projekt i Venezu-
ela er på stand-by, da vi 
endnu ikke har fået en ny 
ansøgning og SVG opfor-
drer til at give bidrag til de 
øvrige projekter.

På bestyrelsens årlige 
strategimøde diskuterede 
vi bl.a. hvordan vi kan 
forbedre informationen 
til bidragyderne om vore 
projekter. Vi vil udbygge 
kommunikationen med de 
ansvarlige for vore projek-
ter og sikre en mere fyldest-
gørende rapportering.

I forbindelse med infor-
mation fra SVG vil vi gerne 
kunne sende e-mail til alle. 
Vi mangler dog stadig en 
del. Du kan informere os 
om din e-mail ved at maile 
til kontakt@vincentgrup-
perne.dk 

I Pave Frans fastebud-
skab skriver han bl.a. ”Lad 
os aldrig blive trætte af at 
gøre godt i aktiv velgøren-
hed mod vor næste. Lad os 
i denne tid praktisere alm-
issegiven ved at give med 

hjertet (jf 2 Kor 9,7). Gud, 
der ”forsyner sædemanden 
med udsæd og med brød 
til at spise” (jf 2 Kor 9,10) 
gør det muligt for enhver 
af os ikke kun at have mad 
at spise, men også at være 
generøse i at gøre godt mod 
andre.”

Lad os her i fastetiden 
give næstekærligheden et 
konkret udtryk ved en alm-
isse til et af vore projekter.

Vi håber på jeres fort-
satte støtte til vore projek-
ter.

Bestyrelsen

Oplag 900

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.

Sankt Vincent  
Gruppernes formål:
At støtte humanitært 
hjælpearbejde til fordel 
for fattige, primært i 
udviklingslande
 
Bestyrelsen
Poul Skallerup 
(Formand)
Sortemosen 60
3450 Allerød   
Tlf 42 32 37 68
poul@vincentgrupperne.dk

Stig Gelslev  
(Kasserer)
Vejgårdsvænget 25
3520 Farum 
stig@vincentgrupperne.dk

Melissa Loldrup
Sr. Hildegard Doods  
Bo Johansson
Per Skallerup
Knud Kluge (redaktør)

Suppleanter:
Mette Gade
Hans Pedersen

CVR-nummer
29669287

Mere information på:
www.vincentgrupperne.dk

www.facebook.com/
SanktVincentGrupperne

Nyt fra bestyrelsen

Poul Skallerup, formand 
for bestyrelsen.

Mobile Pay
19379

Bankkonto
Reg. nr. 3667

Konto 1097164



Lørdag den 7. maj kl. 14.00 afholder 
Sankt Vincent Grupperne generalfors-
amling 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 god-   
kendelse 
4.Fastsættelse af kontingent efter indstil-
ling 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 Grupper-
nes højeste myndighed 
er generalforsamlin-
gen. Alle medlem-
mer og bidragssydere 
er velkomne til at 
deltage. I henhold til 
vedtægterne, er alle 
medlemmer, der har 
betalt kontingent inden 
årsmødet, stemmebe-
rettiget.

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 2021 blev Poul Skal-
lerup, Knud Kluge og Per Skallerup valgt 
for en periode af 2 år. Søster Hildegard 
blev af pastoralrådet indstillet for en 
2-årig periode. På valg her i 2022 er: 
Kassereren (Stig Gelslev), Melissa 
Loldrup og Bo Johansson. Også de to 
suppleanter, Mette Gade og Hans Peder-
sen, er på valg. 

Kontingentet på 50 kr., der blev ved-
taget sidste år, gælder for 2022. Kontin-
gent for 2023 skal vedtages.

Generalforsamling i Herlev
lørdag den 7. maj 

Der vil altid være tid til en 
snak i pauserne. 



2021 blev et rigtig godt år for Sankt 
Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale 
kr. 1.000.797 til vores projekter.  Vi fik 
indsamlet 1.144.299 kroner heraf 92.605 
kr. til markedsføring og administration. 

Det flotte resultat skyldes først og 
fremmest jeres bidrag, men også bidrag 
fra fonde, menigheder, ordenshuse og 
Kulturstyrelsen (hvor tilskud alene går 
til vores driftsomkostninger). Det glæder 

os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt 
stigende. Tusind tak for jeres bidrag! 

På denne side bringes en grafisk 
oversigt over bidragsfordeling for 2021. 
På siden overfor bringer vi oversigt over 
hovedtal for indtægter og udgifter

Regnskabet er afleveret til revisoren.

Regnskab for 2021

Bidragsfordeling af indtægter 2021



Betænk 
vores 
arbejde ved 
testamen-
tering 
af arv
Sankt Vincent Grupperne 
(SVG) har et samarbejde 
med  
www.dokument 24.dk 
som gør det muligt at 
oprette testamenter gratis, 
når SVG er betænkt i 

testamentet. Når du opret-
ter testamentet, kan du 
selv bestemme fordelin-
gen 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 organ-
isation er Sankt Vincent 
Grupperne fritaget for 
boafgift. Vores projekter 
vil således få glæde af det 
fulde beløb.

Du kan finde vejled-
ning til oprettelse af 
testamente på vores hjem-
meside under ’Støttemu-
ligheder’.



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 17.200 kr. i 2022. 
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



I et af de hårdest belastede slumkvarterer 
i Guatemala By, kvarteret “El Limón” i 
hovedstadens zone 18, driver de domini-
kanske missionssøstre af rosenkransen et 
hjem for helt unge kvinder.

Pigerne kommer fra fattige og udsatte 
indianske familier fra de fattigste egne i 
Guatemala og får ved at bo hos søstrene i 
hovedstaden muligheden for at gå i mel-
lemskole og tage studentereksamen eller 
en erhvervsuddannelse. Der bor perma-
nent ti piger hos søstrene, der følges tæt 
og får hjælp til både studier og personlig 
dannelse.

Dette initiativ er et af mange inden-
for ”Projekt Visdomsnetværk”, hvor 
Dominkanersøstrene arbejder med og for 
fattige og udsatte kvinder flere steder i 
Guatemala ved at opbygge netværk og 

skabe uddannelsesmuligheder
Skt. Mariæ kirke (Frederiksberg) har 

allerede i to år støttet projektet, og fra 1. 
januar 2022 har SVG indgået en 3-årig 
kontrakt om støtte til projektet. Jakob 
Egeris Thorsen er udpeget som SVG-
repræsentant og har etableret en lokal-
gruppe på syv personer, der bakker op 
om projektet.

Projektet sørger for boliger til 12-16 
teenagepiger, der får mulighed for at 
modtage videregående uddannelse (gym-
nasium) i et voldeligt og fattigt kvarter i 
Guatemala City (Colonia El Limón, zone 
18).

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

Nyt projekt i Guatemala

Beboere og 
søstre fra 
huset i ”El 
Limón”.



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

Status for støtte til børnehjem
I sidste pjece skrev vi om projek-
tet ’MONG THO ORPHANAGE’S 
HOUSE’, hvor Fader Nguyen Duc Thien 
har grundlagt et børnehjem, der tager sig 
af forældreløse børn. Projektet blev også 
omtalt i indstik til Katolsk Orientering og 
i flyers på vietnamesisk. 

Den nye SVG-repræsentant Peter Ha 
Thoai Nguyen har gjort et stort arbejde 
for at kontakte herboende vietnamesere. 
Det har medført, 
at der er kom-
met rigtig mange 
øremærkede 
bidrag ind til 
projektet. 

Ved udgangen 
af januar, var der 
således indsamlet 
ca. 66.230 kr. Da 
Sankt Vincent 
Grupperne har 
lovet at fordoble 
de øremærkede 
bidrag blandt per-
sonlige bidragsy-
dere op til 50.000 
kr., kan vi snart 

sende over 100.000 kr. til Paul Nguyen 
Duc Thien. Det er rigtig flot. Tak til alle 
der har støtte projektet. 

Vi forventer at indgå en aftale om at 
støtte driften af børnehjemmet.

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


