
Fonden til Fremme af Antroposofisk 
Kulturel Virksomhed

En gaveopfordring.
Igen i år iværksætter vi en indsamling, der varer indtil årets udgang. 30 december 
2022
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:

 Biodynamisk landbrug og biodynamisk forskning.
 Steinerskoler, Steiner HF.
 Steinerbørnehaver og vuggestuer
 Specialklasserne og det helsepædagogiske arbejde.
 Kristensamfundet.
 Eurytmi i det hele taget.
 Film-projekter og bogudgivelser.
 Goetheanum i Schweiz.
 Rudolf Steiner Archiv, Dornach.

På forhånd takker vi for jeres hjælp.

Gaver, der gives i 2022, er fradragsberettigede (max 17.200 kr). For at fonden skal 
bevare sin status som almennyttig fond, skal Fonden årligt kunne dokumentere, at 
mindst 100 personer har givet et bidrag på mindst 200 kr.

Derfor denne gaveopfordring.
I bestyrelsen er vi glade for at kende vores bidragyderes ønsker. Vi ser meget gerne, 
at man anfører et af indsatsområderne sammen med gaven. 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 donere et beløb
til ”Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed” her: 
Reg. 8401 konto: 1021106.  
SE-nr: 2581 3685, - 
Ved betaling skal man anføre, at beløbet er ”til uddeling” og CPR-nummeret, så vi 
kan registrere din gave hos Skat. 



Det er også muligt at betænke fonden ved en testamentarisk gave. Se andet steds her 
på hjemmesiden
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


