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SANKT VINCENTGRUPPERNE

Nyt fra bestyrelsen
Sankt Vincentgruppernes hjælpearbejde er
inspireret af Sankt Vincent de Paul. Netop
i år falder vore tanker på ham, fordi det er
350 år siden han døde. Han blev 79 år og
de fleste af årene brugte han til at hjælpe
samfundets fattige og udstødte. Sammen
med enken Sankt Louise de Marillac, der
ligeledes døde for 350 år siden, oprettede
de hospitaler for de fattige, som var syge,
børnehjem, workshops for arbejdsløse og
lærte uuddannede at læse og skrive. Sct.
Vincent de Paul så Guds ansigt i de fattige.
I dette blad bringer vi også en kort
nekrolog over Peter Tantholdt Hansen S.J.
Peter virkede som missionær for fattige
indianere i Peru – først i Limas slumkvarterer, dernæst i nogle år sammen med
indianere i Amazonas urskov og de seneste 37 år i Andesbjergene i 4000 - 5000
meters højde. Hans sogn var på størrelse
med Sjælland, men det kunne tage flere
uger at nå ud til de fjerntliggende landsbyer. Her bor de quechua-talende indianere,
der i flere hundrede år har været udnyttet
og udbyttet af hvide. De skal også have
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projekter for at fjerne og lindre nøden for syge og fattige
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del i de goder, som
menneskeheden har
skabt, sagde Peter
ofte. Derfor igangsatte han det ene
projekt efter det
andet. Sankt
Vincentgrupperne
har støttet Peter og
hans projekter i
mere end 20 år.
Poul Skallerup,
Ligesom Vincent
formand for Skt.
Vincentgrupperne.
de Paul så han Guds
ansigt i de fattige,
og han så ikke de fattige som et problem,
der skal løses, men han så i dem mennesker vi skal elske.
Selv om Peters død efterlader en tomhed hos os alle, så kan vi udfylde tomheden ved at fortsætte med at støtte hans og
andres projekter, som netop lindrer en del
nøden for de mest udsatte. Netop gennem
din støtte, oplever den fattige, at der er
nogen, der elsker dem betingelsesløst.
Bestyrelsen
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Indbetalte beløb trækker
SKAT automatisk på årsopgørelsen, hvis du har indsendt oplysning med CPR
nummer, og kun da får man
fradrag.
10 års kontrakter oprettes.
Henvendelse til kassereren.

www.vincentgrupperne.dk

Stor arv til Vincentgrupperne
Arven sikrer langvarig støtte til vore projekter
Vincentgrupperne har nu fået udbetalt
arven fra Nora Amanda Jørgensens testamente, som beløber sig til kr.
2.655.475,89. Bestyrelsen er dybt taknemmelig over denne store gave, som nu
kan komme Vincentgruppernes arbejde
til gode.
Bestyrelsen har besluttet, at størstedelen af beløbet (kr. 2.500.000) skal forblive investeret, og at vi kun løbende vil
anvende renter og udbytter. På den måde
kan arven i mange år bidrage med en
fast årlig indtægt, som kan supplere de
beløb vore bidragydere giver. Vi kan herved sikre vore projekter en langvarig
støtte.
Arven har også medført, at bestyrelsen
har arbejdet med at formulere en mission
og vision for Vincentgruppernes arbejde
og en tilhørende strategiplan. Denne plan
skal sikre, at Vincentgrupperne arbejder

effektivt og målrettet, således at bidragydernes støtte anvendes bedst muligt.
Det vil forsat være bidragydernes støtte,
som er krumtappen i Vincentgruppernes
arbejde. Arven vil fungere som et rygstød, der sikrer en langvarig minimumsstøtte til vore projekter.
Bestyrelsen

3-årig strategiplan
Bestyrelsen har udformet en strategiplan
gældende for de næste tre år. Hermed er
vi bedre i stand til at opfylde organisationens mission, som går ud på at støtte
udvalgte katolske projekter for at fjerne
eller lindre nøden for fattige og syge i
hovedsageligt udviklingslande.
Vores vision er gennem information
bl.a. at udbygge antallet af bidragsydere
og hovedsageligt støtte projekter, hvor

der ydes hjælp til selvhjælp.
Strategien er inddelt i fem hovedområder: Fundraising, kommunikation med
bidragsmodtagere og -ydere, PR, organisation og økonomi samt administration.
Skt. Vincentgruppernes hjælpearbejde er
inspireret af den franske katolske præst
Vincent de Paul (1581-1660), der viede
sit liv til at lindre nøden blandt de dårligst stillede i samfundet.

Pater Peter har
efterladt en
stor tomhed
Som det er de fleste bekendt døde Peter
Tantholdt Hansen 84 år gammel tidligt
om morgenen den 28. juli i Lima. Kort
tid efter blev han kremeret og hans aske
bragt til jesuitternes kirke "La
Compañia" i Cusco. Her står urnen i kirkens krypt.
Hvad nu? spørger mange. Sankt
Vincentgrupperne har holdt kontakt til
Peters familie, og det kan nu oplyses, at
de projekter, som pater Peter havde
kørende, forsætter, oplyser medbroderen
pater Antonio Sánchez-Guardamino.
Pater Antonio tager sig indtil videre af
projektarbejdet i sognet. Det betyder, at
bidragydere fortsat kan indbetale til
bespisningsprojektet i Marcapata.
Sankt Vincentgrupperne har i mere
end 20 år støttet forskellige projekter,
som pater Peter satte i gang. Det gælder
både skoleprojekter, så børnene kunne få
materialer, støtte til syge, medicin, penge

til operationer, transport og ikke mindst
bespisningsprojekter. I Marcapata holdes
stadig et bespisningsprojekt i gang. Her
får 150 elever fra fjerne bygder mad
hver eneste dag.
Skoleprojekter bl.a. kontor til forsvar
for kvinders, unges og børns rettigheder;
socialt boligbyggeri for ubemidlede
familier, hjælp til selvhjælp når bygderne
vil have lys, vand veje osv.
Peter var en idealist med fødderne
plantet solidt på denne jord sagde pater
Antonio ved Peters dødsmesse i Lima
den 29. juli. Hans passion var at give sit
liv, først til de indfødte i urskoven og
derefter her, hvor han gav det for og med
quechua-bønderne i Andesbjergene. Han
har altid ønsket det bedste for dem, og
han har givet det bedste af sig selv lige
indtil det sidste – han har givet sit eget
liv. Det var sådan, han forstod livet nemlig at give det betingelsesløst.
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Så hvorfor ikke
betænke Sankt
Vincentgrupperne
med et gaveløb, der
hjæper fattige familier i dagligdagen og
giver dem håb for en
bedre fremtid. Det
indbetalte beløb går
ubeskåret til de fattige.
c/o Henrik Loldrup
Svenstrupvej 3 A
2970 Hørsholm

c/o Henrik Loldrup
Svenstrupvej 3 A
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GIROINDBETALING KVITTERING

Vincentgrupperne har
flyttet girokortet ind
på side 5 og 6, fordi
det giver mulighed
for, at trykkeriet kan
adressere pjecen på
bagsiden. Det giver
os en besparelse, som
kommer de fattige til
gode.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Gave til
de fattige

Tak for dit bidrag!

Sankt Vincentgrupperne

Er der skattefradrag?
Der er skattefradrag for beløb op til kr.
15.000 om året. Skattefradrag derudover kan opnås ved at tegne 10-års
kontrakt.

Sankt Vincentgrupperne vil fordele
støtten ligeligt til igangværende
bidragsmodtagere.
Man kan også øremærke sin støtte til
en bestemt bidragsmodtager.

Sådan kan du støtte
Sankt Vincentgrupperne

Hvem får bidraget?
Man kan give uspecificeret støtte.

Bidrag til Sankt Vincentgrupperne er Hvordan kan jeg støtte
fradragberettiget i hehold til
Sankt Vincentgrupperne?
Ligningslovens §8a. I 2009 kan du Indbetaling på girokort (girokonto
fratrække indbetalt beløb på 15.000 109-7164)
kr. – dog minus de første 500 kr.
Indbetaling på foreningskonto:
3347 4130090079
Indbetaling kan foretages via netbank,
og der kan evt. etableres en fast (f.eks.
månedlig) overførsel.
SKAT betinger sig som noget nyt, at
De oplyser deres cpr- eller cvr-nummer til Sankt Vincentgrupperne, som
herefter skal indberette til SKAT.
Blanket kan hentes på:
www.vincentgrupperne.dk

190 kr. kan gøre underværker
Vi håber på, at Sankt Vincentgrupperne vil
adoptere 200 børn. Børnene har lovet, at
de vil studere hvert eneste år, hvis I vil
hjælpe dem.
Det skriver redemptoristen Athanase
Nsiamina i brev til Sankt Vincentgrupperne. Jeg er flov over at tigge på den
måde på vegne af vort pastorale team,
men vi har ikke andre muligheder end jer.
Vort store håb er at vi bliver partnere, så
I vedbliver med at være solidariske med
vores mission her i Congo. Den ondskab,
som plager vort land er velkendt: krig,
korruption, mangel på beskyttelse mod
kriminalitet herunder økonomisk kriminalitet, søgen efter lette penge, mafia kontrol
m.v. For at imødegå denne ondskab, er
absolut nødvendigt at bibringe folk et nyt
åndeligt miljø. En moralsk revolution er
nødvendig – og det er abosolut ikke som
en gåtur i en forlystelsespark. Vi ønsker at
evangelisere de mest forladte, dem som er
opgivet af alle.
Redemptoristerne vil begynde med bør-

nene og sørge for, de får en uddannelse.
Pater Athanase bor i Kinshasa provinsen. Han er udpeget til at tage sig af Sct.
Mugagga og Sct. Irenaeus sogn – to meget
isolerede og fattige sogne. Afstanden
mellem dem er 50 km. – en afstand, der er
stor, når vejene er dårlige.
Sankt Vincentgrupperne har tidligere
støttet redemptoristerne i deres arbejde. I
2009 har de modtaget ca. 30.000 kr., så
elever, hvis forældre ikke har råd til at
betale for skolegang, har fået penge hertil.
Det koster 180 kr. for en elev for et helt
års skolegang.
Redemptoristerne har bygget klasseværelser, men der er et stort behov for flere.
Det gælder ligeledes indkøb af skriveborde, undervisningsmaterialer, m.v.
Pater Athanase håber på en donation på
5.000 Euro svarende til ca. 38.000 kr. –
eller sagt på en anden måde 190 kr. pr.
barn. pr. år. Mon ikke de fleste af os har
råd til det?

Anonyme bidrag til Vincentgrupperne
Skt. Vincentgrupperne har i 2009 (og i
årene forud) modtaget mange individuelle
økonomiske bidrag fra givere, som vi ikke
ved hvem er. De mange anonyme bidrag
til Vincentgrupperne beløb sig i alt til ca.
kr. 107.000 i 2009.
Fra og med 2008 har det været gældende for den enkelte bidragsyder, at SKAT
skal modtage indberetning fra en godkendt
organisation med information om det samlede beløb, der er indbetalt i løbet af et
kalenderår. I modsat fald accepterer SKAT

ikke et indbetalt beløb som godkendt og
fradragsberettiget på selvangivelsen.
Det er en forudsætning, at Vincentgrupperne har information om den enkelte
bidragsyders CPR-nummer., hvis pågældende skal kunne opnå fradrag.. Vi
opfordrer derfor ALLE til at oplyse navn,
adresse og CPR-nummer i forbindelse
med den enkeltes indbetaling til Sankt
Vincengrupperne. CPR-nummer skal
senest meddeles til os ved et års udgang.
Bestyrelsen

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

Sr. Blanca Perez:

Vi har købt en motorcykel
Vi har modtaget de
penge, Sankt
Vincentgrupperne
har sendt til os, og
nu har vi været i
stand til at købe en
motorcykel til brug
for vores mission i
Kinzundu, hvor vi
har et lægehus –
dog uden læge. Nu
er vi i stand til at
bringe lægen hertil,
når der skal foretages kirurgiske indgreb, fortæller Sr.
Blanca Perez i et brev. I regntiden, er det
umuligt at komme frem med bil.
Søstrene bruger også motorcyklen, når
de skal besøge de fattige i landsbyerne,
hvor søstrene udfører socialt arbejde. Vi
ville egentlig have købt to motorcykler,
men det var der ikke penge til. En motorcykel koster her 22.000 kr.
Vi bruger resten af de tilsendte penge til
pleje af børn og syge, hjælp til skolerne
samt til vort læderværksted. "Vi er godt

klar over, at vi i år kan hjælpe færre fattige, fordi vi har købt motorcyklen – men
med den hjælper vi jo på anden måde."
Vores ønsker for fremtiden er at få bygget en mindre cisterne til at opsamle regnvand og lige ledes en motorcykel mere.
Vi er Sankt Vincentgrupperne dybt
taknemmelige for den dyrebare hjælp,
som gør det muligt for os at hjælpe de fattige.
Jeg glemmer jer ikke og håber på, at vi
kan ses igen, slutter sr. Blanca sit brev.

