
Fonden til Fremme af 
Antroposofisk Kulturel Virksomhed 

Gaveopfordring. 

En mulighed for at gøre en indsats.
Hvordan bakker jeg op om det, jeg mener, er væsentligt?

Igen i år iværksætter vi en indsamling, der varer indtil årets udgang.
Formålet er (som det fremgår af navnet), at støtte antroposofisk kulturel 
virksomhed i Danmark og også internationalt.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at foreslå et bestemt projekt eller 
et bestemt område, som du gerne vil støtte. Vi har en række 
indsatsområder, som vi håber kan opnå tilslutning fra mange mennesker i 
det hele land:  

1. Forskning
2. Uddannelse
3. Oplysningsvirksomhed
4. Bogudgivelser
5. Koordinerende virksomhed
6. Biodynamisk Jordbrug
7. Helsepædagogisk arbejde
8. Kunstneriske uddannelser
9. Kunstneriske arrangementer
10.Rudolf Steiner pædagogik
11.Antroposofisk medicin og lægekunst
12.Impulser til fornyelse og belivelse af samfunds- og kulturlivet.

På forhånd takker vi for jeres hjælp.
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Gaver, der gives i 2020, er fradragsberettigede. For at gavegiverne fortsat 
kan bevare skattefradragsret, skal Fonden årligt kunne dokumentere, at 
mindst 100 personer har givet et bidrag på mindst 200 kr. Derfor er vi 
gladere for 2 bidrag á 200 kr fra to familiemedlemmer end 1 bidrag á 400 
kr. Men alle bidrag modtages naturligvis med glæde. Mange giver mere 
end de 200 kr. Det maksimale beløb, der giver fradrag, er 16.600 kr for året 
2020.

Derfor denne gaveopfordring.

I  bestyrelsen er vi interesserede i at kende vores bidragyderes ønsker. Vi 
ser meget gerne, at man anfører et af indsatsområderne sammen med ga-
ven. Blot må man ikke opfatte det som en juridisk betingelse for gaven. 
Den skal under alle omstændigheder gives frit til bestyrelsens vurdering af 
anvendelsen. 

Vil du se den antroposofiske kultur udbrede sig ud i verden, så kan du do-
nere et beløb til ”Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksom-
hed” her: SE-nr: 2581 3685, -   Reg. 8401 konto: 1021106.

Ved betaling skal man anføre, at beløbet er ”til uddeling” og CPR-numme-
ret. 
Vi sender også gerne et FI-kort.
Det er også muligt at betænke fonden ved en testamentarisk gave. Se vores 
hjemmeside www.fondentilfremme.dk     
 
Det er en stor glæde at kunne udlodde disse mange penge til udvikling af 
en antroposofisk kultur. Vi siger hjerteligt tak til de mennesker, der gør 
dette muligt.

Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed:

Ellen Thuesen (formand), Jess Thiersen (advokat), Søren Toft (sekretær). 

Henriette Alsbæk
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