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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 modtaget ca. kr. 
430.000. Det er et meget 
fint resultat, som betyder 
rigtig meget for de projek-
ter vi støtter. Tak for jeres 
bidrag.

Kampagnen til fordel for 
bygning af et børnehjem 
i Vietnam er gået over al 
forventning. Der er blevet 
indsamlet 187.008 kr. Hertil 
kommer 50.000 kr. fra 
Sankt Vincent Gruppernes 
midler. Vi har således i alt 
overført i alt 237.008 kr. til 
Paul Nguyen Duc Thien, 
der er leder af børnehjem-
met.

I dette nummer kan du 
læse uddrag af en årsrap-
port fra vores skoleprojekt i 
Uganda, nyt fra vores støtte 
til mad og medicinsk hjælp 
til minoritetsbefolkning i 
Vietnam og en omtale af 
det arbejde der udføres i 
CHILD projektet i Kenya. 

Du kan også læse en omtale 
af vores generalforsamling. 
Vi kan byde Hans Pedersen 
og Caroline Loldrup vel-
kommen i bestyrelsen. 

Vi fik vedtaget vedtægtsæn-
dringer, der gør det muligt 
at have mellem 2-7 sup-
pleanter. Mette Gade blev 
genvalgt som suppleant, 

og Melissa Loldrup og Bo 
Johansson blev valgt som 
nye suppleanter.

Vi har fået oplyst, at byg-
geriet af en hønsefarm på 
Haiti er i fuld gang. For-
målet med projektet er at 
levere mad til hjemmet for 
ældre kvinder (Haiti), og 
at bidrage med en indtægt 
til plejehjemmet ved salg 
af æg.

I ønskes alle en god som-
mer.

Bestyrelsen

Oplag 900

Pjecen udgives fire 
gange om året og sendes 
gratis til alle der ønsker 
at modtage den.
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Den 7. maj afholdt Sankt Vincent Grup-
perne (SVG) sin årlige generalforsamling 
i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlev-
gårdsvej 14, 2730 Herlev. Rolf Jensen blev 
valgt som dirigent, og sikrede at gener-
alforsamlingen blev afviklet i henhold til 
vedtægterne.

I beretningen blev der bl.a. informeret om, 
at SVG i 2021 besluttede at støtte tre nye 
projekter.
 - Det ene projekt drejer sig om hjælp til 
uddannelse af piger fra fattige og udsatte 
indianske familier i Guatemala, hvor Jakob 
Egeris er SVG-repræsentant.
-  Det andet projekt vedrører støtte til et 
bofællesskab for personer med handicap 
i Zimbabwe, hvor Inge Switon er SVG-
repræsentant.
- Det tredje projekt vedrører støtte til 
opførelse af et børnehjem i Vietnam, der 
tager sig af forældreløse børn, hvor Peter 
Ha er SVG-repræsentant.
 
 Formanden oplyste, at SVG’s samlede 
indtægter i 2021 blev 1.144.299 kr. heraf 
92.605 kr. 
til markeds-
føring og 
adminis-
tration. 
Der blev 
udbetalt 
i alt kr. 
1.000.797 
til projek-
terne.
Regnskab 
for 2021 og 
budget for 
2022 samt 

et kontingent på 50 kr. i 2023 blev godk-
endt. Bestyrelsens forslag om vedtægtsæn-
dringer, der gør det muligt at have mellem 
2-7 suppleanter, blev godkendt. Formålet 
med ændringen er kunne tiltrække flere, 
der kan deltage i bestyrelsesarbejdet.
   I forbindelse med planlagte aktiviteter 
fortalte formanden, at der arbejdes på at 
forbedre den interne og eksterne kommu-
nikation: bl.a. ved online møder med de 
projektansvarlige og bedre tilbagemelding 
til de fonde, der støtter os. Vi ønsker også 
at etablere flere lokalgrupper (bidragy-
dere, der kontinuerligt støtter specifikke 
projekter).
   Ved valg til bestyrelsen blev Stig Gelslev 
blev genvalgt som kasserer, Hans Pedersen 
og Caroline Loldrup blev valgt som nye 
medlemmer til bestyrelsen.
  Mette Gade blev genvalgt som suppleant, 
og Melissa Loldrup og Bo Johansson blev 
valgt som nye suppleanter. 
Du kan støtte vores arbejde ved at ind-
betale et beløb på Reg.nr. 3667, Konto nr. 
1097164 eller MobilePay 19379.  

Sankt Vincent Gruppernes Generalforsamling

Mere end 1 mio kr. i projektstøtte



Store udfordringer for vores 
skoleprojekt i Uganda
Vi har modtaget en årsrapport fra Joseph 
Okiror, der er ansvarlig for vores projekt 
i Uganda. Her er et uddrag fra rapporten.

Den nuværende situation i vores land.
I marts 2020 brød Covid 19 ud i Uganda, 
og regeringen lukkede alle skoler på én 
gang i 2 hele år. Ind i mellem fik eleverne 
lov til at studere i kortere perioder. Det 
var indtil i år omkring den 10. januar, at 
de tillod skolerne at genoptage normalt.

Covid19 medførte adskillige ud-
fordringer, herunder 
hungersnød, økono-
miske vanskeligheder 
og skolefald, som aldrig 
er set før i mange år. 
I den periode blev 
tusindvis af piger gra-
vide derhjemme og har 
som følge heraf måttet 
droppe ud af skolen!

Vi takker Gud for, at 
covid19-situationen i 
dag er drastisk forbed-
ret, hvilket baner vejen 
for, at børn kan vende 
tilbage til skolen. 
Dette er gode nyheder, 
men vi havde eks-
treme vejrforhold, der 
beskadigede fødeva-
reafgrøder på grund af 
klimaændringer. De 
fleste familier fik ikke 
mad, og derfor er 2022 
et hårdt år.

Målgruppe
Vores projekt retter sig hovedsageligt 
mod forældreløse børn, fattige børn, der 
mistede deres forældre, børn fra enlige 
forældre og også fra forældre, der begge 
er i live, men som virkelig kæmper for 
at få enderne til at mødes ved at betale 
skolepenge for nogle få udvalgte. Ofte er 
disse udfordret af manglende skolepenge, 
bøger, mad og både psykologisk støtte.

Havde dette projekt ikke været sat i 
gang, havde mange af de unge bare været 



hjemme og lave ingenting. Siden 2014, 
hvor projektet startede, har vi set nogle 
meget positive frugter fra livet for de 
mest udsatte børn, som SVG-projektet 
accepterede at støtte økonomisk. Mange 
af de sponsorerede børn har tilegnet sig 
færdigheder, der hjælper dem med at 
forbedre deres levebrød.

Projektaktiviteter
I løbet af det akademiske år 2021 betalte 
Sankt Vincent Grupperne skolepenge for 
35 elever i alderen 7 til 24 år. Dona-
tionen bruges hovedsageligt til betaling 
af skolepenge og en gang imellem også 
til indkøb af bøger og læringskrav på 
deres skoler.

Udfordringer
Udfordringerne, der blev skabt af 
covid19, var omfattende. Det betød, at 
eleverne brugte det meste af deres tid 
hjemme og studerede i meget kort tid.

Igen i det pågældende år kunne 
projektkoordinatoren ikke besøge mange 
skoler med undtagelse af nogle få. Dette 
blev forårsaget af de restriktioner, som 
regeringen pålagde for at undgå unød-
vendige bevægelser og forsamlinger. 
Ingen besøg var tilladt på skolen for at 
undgå spredning af covid 19-virus til 
eleverne.

Eleverne eller de studerende stud-
erede kun i 2 terminer i stedet for de 
sædvanlige tre terminer med undtagelse 
af universitetsstuderende, som havde 
online-studier kontinuerligt hjemme.

Ikke desto mindre gav donationen 
fra Sankt Vincent Grupperne eleverne 
adgang til de begrænsede studier, der til 
tider er tilgængelige online derhjemme. 
Vi hjalp studerende med at købe data til 
online studier, hvor det var muligt.

Vi har behov
for din e-mail
SVG kontrakterne med projekterne i Syd 
har bl.a. som vilkår, at bestyrelsen skal 
modtage en årlig rapport. 

Det betyder, at hvad der måtte ske i 
den mellemliggende periode, det kan 
bestyrelsen ikke formidle til interesserede 
medlemmer via kvartalspjecen. Bestyr-
elsen ønsker derfor at styrke kontakten 
med projekterne og dermed også at 
kunne formidle hyppigere information til 
medlemmerne.

I den forbindelse har vi behov for 
medlemmernes e-mails, da det er 
begrænset, hvad der kan medtages af in-
formation i kvartalspjecerne. Bestyrelsen 
vil derfor tilbyde at formidle hyppigere 
information via e-mails til de medlemmer 
der måtte ønske dette.

Send din e-mail til stig@vincengrup-
perne med oplysning om, hvilke projek-
ter der har din særlige interesse.

Hvis du ønsker, at dit bidrag til 
Sankt Vincent Grupperne skal 
”øremærkes” et bestemt projekt, så 
er det vigtigt, at du skriver til hvilket 
projekt, f.eks. Haiti-2 eller Peru. 
I modsat fald vil dit bidrag blive 
bogført som ”uspecificeret” og blive 
lagt i en pulje fordelt ligeligt mellem 
alle projekterne.

Øremærkede 
bidrag



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 træk-
ker 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

Betalingsservice



Mad og medicinsk hjælp 
til minoritetsbefolkning
SVG støtter fortsat et missionscenter 
(kloster) i et bjergområde i Khanh Vinh 
distriktet i Vietnam. Her bor og arbejder 
2 franciskanermunke (Cupertino Nguyen 
Dinh Ngoc og Pet. Phan xuân Dương). 
Sidstnævnte er uddannet sygeplejerske. 

SVG støtter årligt klosteret med 
40.000kr. og pengene bliver primært 
brugt af klosteret til indkøb og udlever-
ing af medicin samt indkøb og udlever-
ing af mad.

Cupertino Nguyen skriver i en ny 
rapport, at Covid-19 virussen nu er under 
kontrol i regionen og befolkningen er 
pligtig til at få 3 vaccinationer.

Han oplever, at lokalbefolkningens 
sygdomme især skyldes dårlig kost og et 
stort alkoholforbrug hos både kvinder og 
mænd. De passer ikke på deres helbred, 
de har meget overarbejde og når de har 
penge nok, så bliver de hjemme og drik-
ker.

De typiske sygdomme folk skal be-

handles for er hovedpine, tandpine, feber, 
hoste, diarré, gigt og leverkræft.

De fleste mennesker har deres eget 
jordlod, hvor der plantes bananer, ris, 
majs, maniok og "keo" en slags plante til 
at producere papir. Regeringen hjælper 
dem i regntiden. Klosteret hjælper dem 
også, når de har midler til dette.

Munkene har nu tilladelse til at besøge 
alle landsbyerne, så Cupertino Nguyen 
kan nu frit fortsætte sit missionsarbejde, 
men som han skriver, så er regeringen 
altid bange for ”modstanden, reaktionær 
tænkning og sandheden” – så hans 

religiøse indsats skaber fortsat problemer 
for ham.

Du kan støtte projektet ved at betale et 
beløb på reg.nr. 3667, konto nr. 1097164 
eller MobilePay 19379.

Mærk indbetalingen Vietnam 3.



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

CHILD projektet i Kenya
I sin årsrapport for 2021 bringer Holidah 
Mihango denne case study:

LAVINA NEKESA
Lavina er 14 år gammel og kommer fra 
kawangware-landsbyen Nairobi. Hun har 
otte søskende, hvor kun hendes mor har 
taget sig af dem, siden hendes far døde. 
Hun gik i skole og gik i 3. klasse, da 
hun blev en fuldtids gadepige i gaderne i 
Kangemi, Westlands og byens centrum. 
Hendes mor er stofmisbruger og bruger 
alle typer stoffer, mest kubel og lokalt 
bryg kendt som changaa. 

Lavina fortalte os, at hendes mor 
sendte dem på gaden for at tigge og 
bringe pengene eller maden hjem, så 
de kan overleve, og på den måde blev 
hun vant til gaderne. Op til dato er det 
deres normale rutineliv, hvor de vågner 
op meget tidligt om morgenen og gå i 
forskellige retninger for at tigge, samle 
metalaffald til salg og lave afslappet 
arbejde. Lavina, og også de andre søsk-
ende, været ind og ud af politiets celler, 
når de bliver fanget på gaden.

De bor i et lille enkelt værelse lavet 
af jernplader uden senge. De sover på 

gulvet og dækker sig med deres tøj.
Child Project formåede at redde 

Lavina og hendes yngre søster Stacy ka-
zidi, som var samarbejdsvillige, men hele 
familien skal reddes. Vi gør stadig en 
indsats for at rehabilitere disse to piger, 
der stadig ikke kan blive i centret hele 
dagen, og nogle gange kommer de på 
deres eget tidspunkt, især under måltider, 
og forsvinder igen.

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

Lavina er 14 
år gammel og 
kommer fra 
kawangware-
landsbyen 
Nairobi. 
Hun har otte 
søskende, 
hvor kun 
hendes mor  
har taget sig 
af hende.


