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Liste over indsamlinger 

Om listen 

Listen indeholder oplysninger om  

 

- Anmeldte indsamlinger, jf. lovens § 3, stk. 1,   

- Organisationer som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse, jf. lovens § 4, stk. 1, og 

 

I listen er der oplysninger om indsamlingens/indsamlingsorganisationens navn, kontaktoplysninger, 

formål, og om hvordan pengene indsamles. 

 

Indsamlingens regnskab/årsregnskab og beretning vil blive offentliggjort på Indsamlingsnævnets 

hjemmeside under fanen ’Indsamlinger og regnskaber’. 

 

Ud over de indsamlinger der fremgår af listen, kan der være indsamlinger, der er anmeldt (til politiet) 

efter de tidligere regler. Disse fremgår af Liste II. 

 

Ajourføring af listen 

Indsamlingsnævnet ajourfører løbende listen.  

 

En indsamling vil fremgå af listen ca. 14. dage efter at den er anmeldt til Indsamlingsnævnet.  

 

Listens opbygning og søgefunktion 

Listen er ordnet efter indsamlers/indsamlingens navn i alfabetisk rækkefølge.  

 

Hvis indsamlingen er foretaget af en komité (sammenslutning af mindst tre fysiske personer), findes 

indsamlingen under ”K” for komite, efterfulgt af navnet på komitéen eller komitéens kontaktperson.  

 

For at lette søgning i listen, kan der tastes Ctrl+F, hvorefter man kan indtaste et bestemt ord, som 

kendetegner den indsamler/den indsamling der søges efter. 

 

Indsamlingerne i listen er markeret med en farve.  

- Farven blå       indikerer, at indsamlingen fortsat er aktiv. Dette betyder at Indsamlingsnævnet 

endnu ikke har modtaget det endelige afsluttende regnskab. 

- Farven grøn       indikerer, at indsamlingen af afsluttet. Dette betyder, at indsamlingen er 

afsluttet, og at Indsamlingsnævnet har modtaget det endelige afsluttende regnskab.  
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Listen 

A 

AaB Support Club                                                                                                    IN nr.: 01025 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herluf Trolles Gade 34, kld. , 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.facebook.com/10tiltifokaos, Mobilepay samt via 

indsamlingsbøsser opstillet på Aalborg Stadion. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af materialer til tifoaarbejde, herunder plastik, 

maling og tape.   

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 31-07-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Aarhus Efterskole 

IN nr.: 00705 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamling ved salg, ved uddeling af flyers og postkort med 

oplysninger om bidrag via MobilePay samt ved indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Aarhus. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå ubeskåret til ’Africa inTouch’.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.facebook.com/10tiltifokaos
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Abhiyan Nepal Denmark 

IN nr.: 00820 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bøllegårds Allé 31, st. th., 2400 København NV – www.abhiyannepal.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt hjemmesiden www.abhiyannepal.com, mund til 

mund, caféarrangementer samt kommunikation til faste (månedlige) sponsorer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til at hjælpe fattige børn i Nepal, herunder at sikre børnenes rettigheder, 

at skabe lige muligheder for alle børn gennem forbedrede levestandarder, at støtte, 

identificere og dyrke skjulte talenter hos børn, at sikre økonomisk gennemsigtighed samt 

villighed til at vokse kontinuerligt. 

Indsamlingsperiode:  

25-01-2015 til 25-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

AC Horsens 

IN nr.: 00769 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Langmarksvej 59, 3. sal, 8700 Hosens 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncer i Horsens Folkeblad, Horsens Posten, www.hsfo.dk, 

www.achorsens.dk, Facebook, evt. nogle af de unge spillere stiller op på hovedgaden i 

Horsens. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal være med til at redde ungdomsafdelingen i AC Horsens (U13-U19) fra at blive 

nedlagt frem til sommer 2015, således at AC Horsens i mellemtiden kan finde midler til en 

langtidsholdbar løsning. 

Indsamlingsperiode:  

15-12-2014 til 15-01-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 



 
 
 

   

4 
 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 

IN nr.: 00109 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fælledvejens Passage 2 st. tv., 2200 København N, www.adda.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.adda.dk, medlemsbladet News og Views og 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for projekter i Cambodia, Vietnam og Tanzania. Aktuelt 

brænde og risbanker i Cambodia.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

ADHD-foreningen 

IN nr.: 00133 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Pakhusgården 50, 5000 Odense C, www.adhd.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, Facebook og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål:  

Indsamlede midler anvendes til foreningens formål, som er at skabe forståelse for og faktisk 

udbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.adda.dk/
http://www.adda.dk/
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Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Advance A/S 

IN nr.: 01192 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landemærket 29, 1119 København K  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål:  

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.  

Indsamlingsperiode:  

19-11-2015 til 20-11-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Advance A/S 

IN nr.: 01713 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landemærket 29, 1129 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå ubeskåret til Hjernerystelsesforeningen.   

Indsamlingsperiode:  

24-11-2016 til 25-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Afrika Intouch 
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IN nr.: 00127 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksgade 76A, 1., 8000 Århus C 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, møder samt ved brev-fundraising. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for udviklingsarbejde i Afrika. I mindre grad projekter i 

foreningens arbejde i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Afrika Kontakt 

IN nr.: 00707 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørrebrogade 52C, 2. sal, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.afrika.dk og www.mandela.dk, Facebook, 

opstilling af indsamlingsbøsser samt trykte foldere, som uddeles til medlemmer gæster og 

deltagere i aktiviteter udført af foreningen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for demokratiske, ikke voldelige bevægelser i Afrika i deres 

kamp for respekt for basale menneskerettigheder. Hel eller delvis støtte gives til 

organisationer eller en person/personer, der i forbindelse med deres arbejde for demokrati 

og menneskerettigheder, har brug for støtte til advokat, forsørgelse af familier, udgifter der 

ikke kan betales pga. retssager, anholdelser og fængslinger.   

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Afrika Kontakt 

IN nr.: 01340 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørrebrogade 52C, 2. sal, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.afrika.dk og www.mandela.dk, samt på møder 

og sammenkomster organiseret af Afrika Kontakt. Yderligere vil indsamlingen ske ved at 

sende breve til medlemmer og andre støtter af Afrika Kontakt samt ved nyhedsbreve og 

magasiner, som Afrika Kontakt udgiver.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til at støtte menneskerettighedsaktivister i Afrika.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Afrika Kontakt 

IN nr.: 01777 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørrebrogade 52C, 2. sal, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.afrika.dk, www.mandela.dk, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt trykte foldere, som uddeles til medlemmer, gæster og deltagere i 

aktiviteter udført af foreningen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for demokratiske, ikke-voldelige bevægelser i Afrika i deres 

kamp for respekt for basale menneskerettigheder. Hel eller delvis støtte gives til 

organisationer eller en person/personer, der i forbindelse med deres arbejde for demokrati 

og menneskerettigheder har brug for støtte til advokat, forsørgelse af familie, udgifter der 

ikke kan betales pga. retssager, anholdelser og fængslinger. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.afrika.dk/
http://www.mandela.dk/
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01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Aid! Children of Qamishli 

IN nr.: 00814 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kempsvej 6, 2610 Rødovre – www.acoq.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside www.acoq.dk, nyhedsbreve, foredrag og 

blandt foreningens medlemmer og netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for fattige børn i Qamishli-området i det nordøstlige 

Syrien i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Aid! Children of Qamishli 

IN nr.: 01253 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kempsvej 6, 2610 Rødovre – www.acoq.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside www.acoq.dk, nyhedsbreve, foredrag og 

blandt foreningens medlemmer og netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for fattige børn i Qamishli-området i det nordøstlige 

Syrien i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

http://www.acoq.dk/
http://www.acoq.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

AIDS-Fondet 

IN nr.: 00112 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 18E, 1456 København K 

Indsamlingsmåde: 

Foreningens indsamlinger foregår på foreningens hjemmeside, via SMS, opstillede 

indsamlings-bøsser, flyers, kampagnemateriale samt indsamlingsportalen Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til støtte og rådgivning til mennesker som lever med HIV, støtte 

til forskning samt støtte til forebyggelse og oplysning om HIV. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Aktion Børnehjælp 

IN nr.: 00050 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontorfællesskabet, Vermundsgade 38 A, 2. th., 2100 København Ø. / www.aktionb.dk   

Indsamlingsmåde: 

På baggrund af oplysende aktiviteter samt udsendelse af fysiske eller elektroniske 

nyhedsbreve, blade, brochurer, pressemeddelelser, hjemmeside m.v. Ved opstilling af 

indsamlingsbøsser, via Facebook, sms, netbutik, varesalg, auktioner, PBS, annoncer på nettet 

og på tryk, indsamlingsportaler på internettet som f.eks. www.betternow.dk samt ved 

henvendelse til firmaer, organisationer, fonde m.v. Bidrag kan i visse tilfælde også ydes via 

mobiltelefon m.v. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til helårlig støtte hos forskellige humanitære 

http://www.aktionb.dk/
http://www.betternow.dk/
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hjælpeorganisationer – primært i Indien.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Aktiv Mission 

IN-nr.: 00036 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sank Lukas Vej 13, 2900 Hellerup 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår i dag- og ugeblade, tidsskrifter og magasiner, på 

Facebook, SMS-donation, direct mails, almindelige breve, e-mails samt hjemmesiden 

www.aktivmission.org. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for missionsarbejde og hjælp til socialt udsatte i Aktiv 

Missions mållande (Albanien, Indien, Mellemøsten, Polen og Rusland m.fl. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Aktiv Mission 

IN-nr.: 00852 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sank Lukas Vej 13, 2900 Hellerup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.aktivmission.org,  Facebook og ugebladet Udfordringen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for missionsarbejde og hjælp til socialt udsatte i Aktiv 

Missions mållande, herunder Albanien, Indien, Polen og Rusland med flere, samt i 

Mellemøsten.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2013 til 31-12-2014.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 

IN nr.: 00155 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vardevej 106, 7100 Vejle   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, SMS, Facebook, medlemsblade, 

nyhedsmails, overskuddet fra genbrugsbutikker, plakater i genbrugsbutikkerne og 

indsamlingsbøsser. Derudover vil der blive rettet telefoniske henvendelser til 

kontingentbetalende medlemmer med henblik på at indgå partnerskab (medlemshvervning), 

til personer, som står på organisationens adresseliste, med henblik på at få dem til at gentage 

medlemskab (medlemshvervning) og til personer, som har anmodet om at modtage 

organisationens nyhedsbreve, med henblik på at få dem til at tegne medlemskab og dernæst 

partnerskab (medlemshvervning). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for humanitært arbejde, udviklingsarbejde og 

missionærarbejde i Danmark, Rumænien, Moldavien, Ungarn, Nepal og Sri Lanka.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Alfa-1 Danmark 

IN-nr.: 00902 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Strandboulevarden 49 B-8, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.alfa-1.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at udføre foreningens arbejde for patienterne og udbredelsen af 

kendskabet til diagnosen i sundhedssektoren.  

Indsamlingsperiode:  

01-05-2015 til 01-05-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Alhedens Idrætsforening 

IN-nr.: 00554 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trehusvej 7, 7470 Karup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.frederiks-aif.dk samt via DGI’s gavefond. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kunstgræsbaner i Frederiks  

Indsamlingsperiode:  

01-04-2014 til 01-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ali Sufi Velgørenhedsforening 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Camilla Nielsens Vej 30, 2. tv, 2000 Frederiksberg 

Indsamlingsmåde: 

Internettet.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

http://www.frederiks-aif.dk/


 
 
 

   

13 
 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælpsprojekter i Mellemøsten, herunder tre 

projekter som bidragsydere kan støtte specifikt ved at mærke bidraget.  

a) Ambulanceprojekt – der sendes ambulance og medicin til Gaza via lokale konvojer  

(Mærkes: Gaza) 

b) Madkasser – der købes og distribueres madkasser til Gaza og Halab/Aleppo i Syrien  

(Mærkes: Mad) 

c) Bespisning – der købes og distribueres varm mad til lokale hjemløse flygtninge i Jordan, 

primært fra Irak og Syrienområde. (Mærkes: Jordan).  

Indsamlingsperiode:  

29-07-2014 til 30-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-04-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Alzheimerforeningen 

IN-nr.: 00042 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Løngangsstræde 25, 4. sal, 1468 København K 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via SMS, Facebook og andre sociale medier, 

annoncering i udvalgte medier som dagblade, tv, onlinemedier og opfordringer via mail i 

kampagner (online og offline), events, udendørs annoncering, indsamlingsbøsser og via 

Alzheimerforeningens hjemmesider samt betternow.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Alzheimerforeningens arbejde for at forbedre 

vilkårene for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Amager Kulturforening 

IN-nr.: 01307 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sundholmsvej 67, 2300 København S 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering samt på foreningens hjemmeside og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til aktiviteter i foreningen, udstyr i foreningen samt betaling af gæld i 

foreningens ejendom.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-16 – 01-02-17 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ambulancetjeneste 

IN-nr.: 01640 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fredensvej 6, 2630 Taastrup. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved sociale medier, herunder Facebook, annoncering i lokalavisen og 

ansøgning hos fonde/organisationer/juridiske personer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for anskaffelse af ambulancer og hospitalsudstyr samt 

træningsprogrammer i samarbejde med udsendte, internationale læger til hospitalerne i 

landet Guinea-Bissau i Vestafrika. 

Indsamlingsperiode:  

31-10-2016 til 31-10-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest den 30-04-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Amnesty International 

IN-nr.: 00035 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gammel Torv 8, 5. tv., 1457 København K 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved indstik og annoncer i trykte medier, annoncering 

på internettet, i radio og på TV, 90-numre og andre telefonmuligheder, testamentariske gaver, 

afholdelse af arrangementer, via sociale medier, hjemmeside, mobiltelefoner og SMS-

donation. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Amnestys menneskerettighedsarbejde i Danmark 

og internationalt. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Angels4 Animal Rescue, Team Danmark 

IN-nr.: 01440 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Onsholtvej 6A, 8260 Viby J, www.angels4animals.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay, SMS og hjemmeside 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød i Timisoara, Rumænien. Midlerne bruges til 

dyrlægeregninger, transport af foder fra Danmark samt til opførelse af et internat.  

Indsamlingsperiode:  

27-04-2016 til 27-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Apostolsk Kirke i Danmark 

IN-nr.: 00991 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Holbergsvej 45, 6000 Kolding/ www.apostolic.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.apostolic.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens missionsarbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Arnum Idrætsforening 

IN-nr.: 01590 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skolevej 2-4 Arnum, 6510 Gram 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved afholdelse af et svømmeevent ”Svøm langt for Børnecancerfonden”, 

hvor børn, der går til svømning, finder personlige sponsorer, der herefter donerer et aftalt 

beløb pr. 100 m, barnet svømmer. Dertil kommer eventuelle sponsorater fra lokale 

virksomheder.  

Indsamlingsområde: 

Arrild Svømmehal, Arrild Ferieby, 6520 Toftlund.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå til BørneCancerfonden. 

Indsamlingsperiode:  

27-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

ARoS 

IN-nr.: 01782 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.apostolic.dk/
http://www.apostolic.dk/
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www.aros.dk, Pernille Dinesen 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsse på ARoS, via MobilePay samt via 

Facebook, Instagram og pressemeddelelse. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for erhvervelse af den kinesiske kunstner Yin Xiuzhens 

kunstværk ”Portable Cities Aarhus”, 2015. Målet for indsamlingen er 200.000 kr.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til transport af værket fra Kina til Danmark, til konstruktion af 

indsamlingsbøsse og -podie samt til pressebilleder. 

Indsamlingsperiode:  

13-02-2017 – 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

ASDO, Arumpukal Social Development Organisation 

IN-nr.: 01219 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ryttervænget 66, 4800 Nykøbing F 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmeside, blog, SMS samt flyers. 

Indsamlingen foregår endvidere ved afholdelse af lukkede arrangementer, aktiviteter i 

foreningens navn, indsamlingsbøsser samt ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsarbejde i Sri Lanka i de områder som er ramt 

af krig og naturkatastrofe.  

Midlerne skal bl.a. anvendes til børn og mennesker, som er ramt af krig, fysisk eller psykisk 

ulykke, eller som er faldet i misbrug pga. krig.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 31-11-2016 

http://www.aros.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Asiatisk Kultur Festival 

IN-nr.: 01333 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg - cth@sharing-international.org 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, på Facebook, på festivallens hjemmeside www.asian-

culture.festival.dk samt ved opstilling af indsamlingsbøsser og annoncering i forbindelse med 

festivallen i København, Aarhus, Aalborg og Odense. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte fattige mennesker i asiatiske lande. 

 

Efter afholdelse af festivalen i juni 2016, vil festivalsbestyrelsen beslutte hvilke projekter i 

asiatiske lande, der vil blive doneret penge til.   

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Assalam Charity Society 

IN-nr.: 01081 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenhøj 23b, 1. Th. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for syriske flygtninge på den tyrkisk-syriske grænse. 

Midlerne vil blive brugt på køb af madvarer, som derefter vil blive uddelt til flygtningene i 

form af madkasser. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.asian-culture.festival.dk/
http://www.asian-culture.festival.dk/
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01-10-2015 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Assalam Foundation 

IN-nr.: 01528 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenhøj 23b, 1. Th., 8260 Viby J 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og andre sociale medier samt i muslimske foreninger og 

moskeer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er at udøve velgørende indsats 

ved 

 

1. at indsamle penge og materialer til nødstedte 

2. at hjælpe forældreløse og enker 

3. at hjælpe flygtninge og kriseramte 

4. at yde hjælp til handicappede 

5. at forsyne sundhedsinstitutioner med det nødvendige udstyr 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 30-07-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Astma-Allergi Danmark 

IN-nr.: 00862 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. www.astma-allergi.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesider herunder www.astma-allergi.dk og www.betternow.org , sms, Facebook 

samt via medlemsblad. 

http://www.astma-allergi.dk/
http://www.astma-allergi.dk/
http://www.betternow.org/


 
 
 

   

20 
 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Astma-Allergi Danmarks arbejde.   

Indsamlingsperiode:  

15-03-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Astma-Allergi Danmark 

IN-nr.: 01291 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. www.astma-allergi.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.astma-allergi.dk, www.betternow.org, SMS, MobilePay, 

Facebook og medlemsblad. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Astma-Allergi Danmarks arbejde.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Astma-Allergi Danmark 

IN-nr.: 00184 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Universitetsparken 4, 4000 Roskilde. www.astma-allergi.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS, MobilePay, hjemmesider, Facebook og medlemsblad 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Astma-Allergi Danmarks arbejde.   

http://www.astma-allergi.dk/
http://www.astma-allergi.dk/
http://www.betternow.org/
http://www.astma-allergi.dk/
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Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2017 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

 

Atea A/S 

IN-nr.: 01603 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.computeretilasylboern.dk og på Facebook; 

www.facebook.com/computeretilasylboern. Der indsamles via MobilePay, kontooverførsel, 

samt SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til brugte laptop PC’er til uledsagede flygtningebørn i Danmark, 

således at de kan: 

 Kommunikere med de danske myndigheder samt deres familie og netværk. 

 Integrere sig i det danske samfund via digitale platforme, helt som danske børn. 

 Anvende læringssoftware til at lære bedre dansk. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 01-09-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

AXIS 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blågårdsgade 7 B, 2200 København N – www.axisngo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via AXIS’ egen hjemmeside, www.axisngo.dk, Facebook og foldere samt 

ved bidrag fra praktikanter. 

http://www.computeretilasylboern.dk/
http://www.facebook.com/computeretilasylboern
http://www.axisngo.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte et udviklingscenter for unge peruanere i Limas slum. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2014 til 14-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

AXIS 

IN-nr.: 01280 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørrebrogade 52 C, 2.tv., 2200 København N – www.axisngo.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.axisngo.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for CEPROMUP, udviklingscenter i Villa el Salvador i Lima, 

Peru.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Azadi – Den internationale Indsamlingsforening  

IN-nr.: 00409 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nøddehegnet 56, st., 4700 Næstved 

Indsamlingsmåde: 

Sociale netværksgrupper som f.eks. Facebook samt i forbindelse med støttedemonstrationer. 

Indsamlingsbøsser. Støttekoncert den 11. november 2014. Indendørs fodboldturnering i 

december måned 2014. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

http://www.axisngo.dk/
http://www.axisngo.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp til katastrofer i mellemøsten (Irak, 

Iran, Syrien og Tyrkiet) f.eks. til fordel for krigsramte børn.  

Indsamlingsperiode:  

15-08-2014 til 15-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Azadi – Den internationale Indsamlingsforening  

IN-nr.: 01067 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nøddehegnet 56, st., 4700 Næstved 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale netværk, herunder Facebook, i forbindelse med 

støttedemonstrationer samt eventuelt via indsamlingsbøsser, der er opstillet i forskellige 

butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp til krigsramte i Mellemøsten (Irak, 

Syrien, Tyrkiet og Iran) herunder til fordel for krigsramte mennesker med særlig fokus på 

børn og unge. 

Indsamlingsperiode:  

16-08-2015 til 16-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Azadi – Den internationale Indsamlingsforening  

IN-nr.: 01587 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nøddehegnet 56, st., 4700 Næstved 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved sociale netværk, f.eks. Facebook, i forbindelse med 

støttedemonstrationer, hjemmeside og indsamlingsbøsser opstillet i forskellige butikker. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp til mennesker i nød i Mellemøsten 

(Syrien, Irak, Iran og Tyrkiet) med særlig fokus på børn og unge. 

Indsamlingsperiode:  

05-09-2016 til 05-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 04-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

B 

Baptistkirken i Danmark 

IN nr.: 00057  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lærdalsgade 7, st. tv., 2300 København S. / www.baptistkirken.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiderne www.baptistkirken.dk, www.givtilgavn.dk og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Baptistkirkens projekter.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Be Aid 

IN nr.: 01312 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Taastrup Hovedgade 49, 2630 Taastrup. www.beaid.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.beaid.dk, Facebook og SMS. 

http://www.baptistkirken.dk/
http://www.baptistkirken.dk/
http://www.givtilgavn.dk/
http://www.beaid.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, jf. foreningens vedtægters § 2. 

Eksempler herpå er blandt andet afholdelse af frivillige aktiviteter for forskellige målgrupper, 

såsom fisketure, seminarer til unge, dansk- og jobsøgningskurser for hhv. flygtninge og 

hjemløse, besøg hos ældre på plejehjem, gaver til hjemløse og andre sociale projekter. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 31-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

BDM, Brødremenighedens Danske Mission 

IN nr.: 00111  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørregade 14, 6070 Christiansfeld  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved kontooverførelser, girobetalinger, MobilePay, via 

foreningens hjemmeside, Direct Mail, BDM-Nyt samt ved møder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for evangelisering, diakoni og uddannelse i Tanzania,     

D. R. Congo, Burundi og Albanien. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Beatbox Concerts K/S 

IN nr.: 00622 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jorcks Passage 1B, 1., 1162 København K 

Indsamlingsmåde: 
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Opstilling af indsamlingsbøsser samt henvendelse til folk, der står på gæsteliste til koncerter 

Indsamlingsområde: 

Ved Beatbox Concerts koncerter på spillesteder i København, herunder Vega, Pumpehuset, 

Amager Bio, CPH Jazzhouse, DRs koncertsal, Falconer Salen, Forum og Bremen. 

Indsamlingens formål: 

Børns Vilkår 

Indsamlingsperiode:  

05-10-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bedre Forhold for Handicappet 

IN nr.: 01173 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kornblomstvej 8, 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser ved salgsstederne på Ørestad 

Metrostation. 

Indsamlingsområde: 

Ørestad Metrostation  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe handicappede i Danmark til bl.a. at kunne komme på 

ferie.  

Indsamlingsperiode:  

13-11-2015 til 20-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 19-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bedre Psykiatri – Landsforening for pårørende 

IN nr.: 00048  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Livjægergade 20, 2100 København Ø, www.bedrepsykiatri.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via internettet, Apps til smartphones, SMS, 

telemarketing, direct mails, annoncer og trykte materialer (herunder www.bedrepsykiatri.dk, 

http://www.bedrepsykiatri.dk/
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www.stoetbedrepsykiatri.dk, Facebook, caremaker.dk, youmeshopping.dk, twitter, linkedin, 

youtube m.m.) 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for bedre vilkår for mennesker med psykisk sygdom og 

deres pårørende, herunder at udbrede kendskabet til pårørendes betydning, styrke netværk 

for pårørende, nedbryde tabuer, myter og fordomme, tale de pårørendes psykisk syges sag 

overfor beslutningstagere m.m. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Becan IvS 

IN nr.: 01303 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Enrumvej 11, 2942 Skodsborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.kickstarter.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for AfricaCHIA projektet i Uganda. De indsamlede midler 

skal anvendes til indkøb af maskiner og andre hjælpemidler til produktionsprocessen i 

forbindelse med dyrkning og salg af chiafrø til lokalbefolkningen.  

Indsamlingsperiode:  

29-01-2016 til 30-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 29-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bent Jensen-Foreningen 

IN nr.: 00973  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  



 
 
 

   

28 
 

www.bentjensenforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via dagbladsannoncer, Facebook, e-mail og almindelige breve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til betaling af de beløb - 185.000 kr. i tort, 10.000 kr. i dagbøder og 

500.000 kr. i sagsomkostninger - som dr.phil. Bent Jensen er blevet dømt til at betale ved 

Højesterets dom af 3. juni 2015.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

en delvis dækning af ovenstående.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til oversættelse af sagens dokumenter til fransk og tysk, samt 

generel oplysning om Den kolde krig.  

Indsamlingsperiode:  

Fra den 5. juni 2015 til den 5. juni 2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 04 -12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Better World Denmark 

IN.nr.: 00011 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hans Bogbinders Allé 4, 2300 København S – www.betterworld.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside, http://www.betterworld.dk/, og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for: 

 Redemptoriske seminarister i Nepal 

 Integration af indvandrere i Sankt Annæ Kirke 

 Sponsorering af elever i Tacloban, Filippinerne 

 Genopbygning af Tacloban, Filippinerne 

 Vandforsyning i Uganda 

http://www.bentjensenforeningen.dk/
http://www.betterworld.dk/
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 Flygtninge i Irak 

 Møblering af kirke i Senegal 

 Katastrofefond 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Bevar Ukraine 

IN.nr.: 01673 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kirkebyen 64, 7950 Erslev, www.bevarukraine.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for transport af tøj, sko og medicinske hjælpemidler til 

Ukraine til brug for borgere, der er internt fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, 

børnehjem, forældreløse børn og handikappede.  

Indsamlingsperiode:  

03-11-2016 til 02-11-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-05-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bibellæser-Ringen i Danmark 

IN-nr.: 00024 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 

www.blr.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via Deres hjemmeside www.blr.dk og i nyhedsbreve 

som sendes pr. mail. I Bibelnøglen, som sendes til medlemmer, opfordres til at give gaver og 

sommetider er der lagt et girokort i hæftet. Derudover indsamles ved mødeafholdelser i kiker 

http://www.bevarukraine.dk/
http://www.blr.dk/
http://www.blr.dk/
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og missionshuse.. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens drift og dække udgifterne til 

projekter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

BIK BOK A/S 

IN nr.: 00808 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bergerveien 5, pb 194, 1377 Billingstad, Norge 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i BIK BOK A/S’ butik i København, samt via www.bikbok.com, 

www.girlsrighttoeducation.bikbok.com og sms. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende (i Danmark).  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et treårigt projekt i Vietnam, hvor man i samarbejde med 

PLAN International vil bygge klasseværelser, latriner, indkøbe skolematerialer med videre. 

Projektet varer fra efteråret 2014 til efteråret 2017. 

Indsamlingsperiode:  

17-12-2014 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bilal Islamic Center 

IN nr.: 00959 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klamsagervej 6, st., 8230 Åbyhøj 

http://www.bikbok.com/
http://www.girlsrighttoeducation.bikbok.com/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i moskéer rundt omkring i Danmark samt via bidrag fra somaliske og 

arabiske foreninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af moskéens lokaler på Klamsagervej 6, 8230 

Åbyhøj.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes som 

et supplement til købet af ejendommen Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til renovering af lokalerne på Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj. 

Indsamlingsperiode:  

04-06-2015 til 04-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 03-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bilal Islamic Center 

IN nr.: 01534 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klamsagervej 6, st., 8230 Åbyhøj 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via opfordring til somaliske, arabiske og afghanske foreninger i hele 

landet samt til venner.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af moskéens lokaler på Klamsagervej 6, 8230 

Åbyhøj.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes som 

et supplement til købet af ejendommen Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj.  
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I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til renovering af lokalerne på Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj. 

Indsamlingsperiode:  

15-06-2016 til 15-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 14-12-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Billund Rotary Klub 

IN nr.: 01256 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i detailbutikker og lignende i 

Billund, arrangementer samt ved indsamling blandt virksomheder i Bullundområdet. 

Indsamlingen foregår endvidere via annoncering i trykte og online medier, Facebook samt 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Billund Rotary Klubs humanitære arbejde med ”Water 

for the World projektet”. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til andre humanitære projekter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Blå Kors Danmark 

IN nr.: 00096  
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Suensonsvej 1, 8600 Silkeborg 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved via hjemmeside, direct mail, sociale medier, 

annoncer i web- og printmedier, indstik i blade, indsamlingsbøtter i organisationens 

genbrugsbutikker og øvrige adresser. Beløb kan indbetales kontant, via bankoverførsel eller 

med sms/mobilpay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for alle de formål, som er omfattet af Blå Kors 

Danmarks vedtægter, herunder forebyggelse af misbrug af alkohol og andre rusmidler, og 

hjælp til personer, som er kommet i nød på grund af alkohol og andre rusmidler.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

BMI Fodbold 

IN-nr.: 00621 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Henrik Kømer, Agernvænget 111, 8330 Beder 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, SMS, MobilePay og sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for anlæggelsen af en kunstgræsbane. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

BM Lakering A/S 
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IN-nr.: 00896 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Industrivej 3, 5580 Nørre Aaby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, sociale medier samt jyske og fynske medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Pia Skov Larsen og Rasmus Mouritsen. Midlerne fra 

indsamlingen skal gå til forbedringer på familiens hjem efter byggesjusk fra en tømrermester.  

 

I tilfælde af, at der skulle være et overskydende beløb fra indsamlingen, vil der blive oprettet 

en fond. Her vil andre nødlidende, som har haft kontakt med samme tømrermester, kunne 

søge støtte.   

Indsamlingsperiode:  

07-04-2015 til 06-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 05-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bov Lokalråd 

IN-nr.: 0 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hærvejen 9, 6330 Padborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, SMS, Facebook, indsamlingsbøsser, annoncering i 

lokalaviserne Bov-Bladet, Aabenraa Ugeavis, Bov Avis m.v. og med betaling via Swipp og 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål:  

Midlerne skal anvendes til fordel for motions- og fitnessredskaber samt skilte og 

oversigtskort til Lyreskovstien.  

Indsamlingsperiode:  

02-06-2016 til 01-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-11-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Brande Soroptimistklub 

IN-nr.: 01376 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Tove Engholm Voldby, Engvang 6, 7330 Brande 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via standleje, sponsorater og entré til second hand marked på Uhre 

Friskole, Gejlbjergvej 4, Uhre, 7330 Brande, søndag den 3. april 2016. Der er endvidere blevet 

annonceret for arrangementet i Brande Bladet samt via Facebook.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Red Barnets lokalafdeling i Ikast-Brande.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 03-04-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

BROEN Danmark 

IN-nr.: 01014 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Falstergade 26B, 1. sal, 8700 Horsens / www.broen-danmark.dk 

Kontaktperson: Henrik Nørgaard, e-mail: henrik@broen-danmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier samt via www.broen-danmark.dk, lokalafdelingenes 

hjemmesider og via portalen www.charii.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge fra udsatte familier til deltagelse i lokale 

fritidstilbud ved at betale for kontingent og udstyr, jf. BROENs generelle formål. De 

indsamlede midler går dels til den løbende støtte af fritidsaktiviteter og dels til særlig støtte af 

deltagelse i stævner, træningslejre og ferielejre. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

mailto:henrik@broen-danmark.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

BROEN Danmark 

IN-nr.: 01234 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Falstergade 26B, 1. sal, 8700 Horsens / www.broen-danmark.dk 

Kontaktperson: Rune Løgstrup, e-mail: henrik@broen-danmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.broen-danmark.dk og www.charii.com samt via 

lokalafdelingerne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge fra udsatte familier til deltagelse i lokale 

fritidstilbud ved at betale for kontingent og udstyr, jf. BROENs generelle formål. De 

indsamlede midler går dels til den løbende støtte af fritidsaktiviteter og dels til særlig støtte af 

deltagelse i stævner, træningslejre og ferielejre. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bryd Tavsheden 

IN-nr.: 01413 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kronprinsessegade 18 C, 1306 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.brydtavsheden.dk og www.betternow.org/dk, 

sociale medier, sms, MobilePay og julekoncert.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at hjælpe børn og unge, der er 

udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, gennem forebyggende arbejde og 

fagligt velfunderet rådgivning. 

Indsamlingsperiode:  

mailto:henrik@broen-danmark.dk
http://www.broen-danmark.dk/
http://www.charii.com/
http://www.brydtavsheden.dk/
http://www.betternow.org/dk
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26-04-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 31-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bryd Tavsheden/Børn og Unge i Voldsramte Familier 

IN-nr.: 00863 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kronprinsessegade 18 C, 1306 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via betternow.org/dk, brydtavsheden.dk samt sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal indgå i foreningens arbejde. Foreningen hjælper børn og unge, der er udsat for 

fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste gennem forebyggende arbejde og fagligt 

velfunderet rådgivning.   

Indsamlingsperiode:  

15-03-2015 til 15-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 14-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Brøndby Kommunes fælleselevråd 

IN-nr.: 00876 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Horsedammen 42, 2605 Brøndby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at skoleelever fra Brøndby Kommune mandag den 23. marts 2015 

laver happenings og underholdende indslag på gaden i Brøndby Kommune. Nogle elever vil 

desuden udføre et stykke arbejde, hvorefter pengene herfra går direkte til indsamlingen.    

Indsamlingsområde: 

Brøndby Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Red Barnet.  

Indsamlingsperiode:  

23-03-2015. 
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Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Building Communities 

IN-nr.: 01329 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amalie Ingefred Davidsen - amalie@buildingcommunities   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på charii.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til bygning af en skole i Guatemala. Pengene går til facilitering af 

projektet, byggematerialer, design o.lign.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 01-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 31-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Byg1By 

IN-nr.: 01483 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jennysvej 6, 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af malede og dekorerede fuglehuse på bl.a. markeder og 

udstillinger, via hjemmeside og sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projekt "Byg1By", hvor midlerne går til at opbygge og 

udvikle fattige bysamfund i Burundi, herunder bygning af huse, medborgerhus, foreninger, 

solceller, vandrensning, ambulancetjeneste, latriner, låne- og sparegrupper samt hvad der 

ellers kan hjælpe byen med at klare sig selv. 

Indsamlingsperiode:  
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01-05-2016 til 30-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 29-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bylling Foundation 

IN-nr.: 01578 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Planteskolevej 4, 5250 Odense SV 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved kontooverførsel, MobilePay, Swipp, donationsmodul, foredrag og 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af børnehjemmet Bylling Huset i Cebu 

på Filipinerne, herunder til medicin, kost skolepenge, lægehjælp, husleje, vand, udstyr til 

indretning, senge, reoler, tøj og sko samt hjælp til børnenes familier såsom mad, medicin og 

lægehjælp.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 01-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Bylling Foundation 

IN-nr.: 01579 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Planteskolevej 4, 5250 Odense SV 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved kontooverførsel, MobilePay, Swipp, donationsmodul, foredrag, tv og 

Facebook. Endvidere opfordres der til at yde bidrag via Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af børnehjemmet Bylling Huset i Cebu 
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på Filipinerne, herunder til medicin, kost skolepenge, lægehjælp, husleje, vand, udstyr til 

indretning, senge, reoler, tøj og sko samt hjælp til børnenes familier såsom mad, medicin og 

lægehjælp.  

Indsamlingsperiode:  

31-12-2015 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Byttebørsen 

IN-nr.: 01517 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hellevej 60, 6800 Varde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved bankoverførsel, MobilePay, annoncering, billetsalg, samt via 

Facebook, hvor der tillige afholdes en auktion.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for KFUM’s veteranhjem i Varde. 

Indsamlingsperiode:  

07-07-2017 til 23-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 22-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børn Uden Grænser 

IN-nr.: 00942 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Solbjerg Have 24, 2., 2., 2000 Frederiksberg  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.ridetoeducation.com, www.betternow.org, MobilePay samt 

betalingsmodul på www.bornudengranser.org.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.ridetoeducation.com/
http://www.betternow.org/
http://www.bornudengranser.org/
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Midlerne skal anvendes til fordel for Børn Uden Grænsers projekter i den gambianske by 

Sifoe. Organsiationen har en lokal samarbejdspartner, Youg People Without Borders, der i 

øjeblikket er i gang med at bygge et uddannelsescenter, hvori de lokale i byen kan få en 

uddannelse. De indsamlede midler skal således gå til opbygning samt driften af dette 

uddannelsescenter.    

Indsamlingsperiode:  

01-06-2015 til 31-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børn & Tro 

IN-nr.: 00076 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Drejervej 15, 2400 København NV. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for den daglige drift eller til et specifikt projekt, som 

folk ønsker at støtte.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børn, Unge og Sorg 

IN nr.: 00132 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kejsergade 2, 1., 1155 København K, www.bornungesorg.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, SMS, sociale medier, brev- og 

mailkampagner. Indsamlingen foregår endvidere ved events og støttearrangementer samt i 

http://www.bornungesorg.dk/
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samarbejde med det frivillige cykelhold Team Giv Håb, der ligeledes forestår 

støttearrangementer og – events og sponsorater.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til drift af Børn, Unge og Sorgs aktiviteter. Børn, Unge og Sorg 

tilbyder gratis terapi til børn, teenagere og unge, der har alvorligt syge forældre eller 

søskende, eller som har mistet forældre/og eller søskende. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børne Hjernecancer Foreningen 

IN-nr.: 00788 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kaktusvej 60, 2300 København S. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.boernehjernecancer.dk, sms, MobilePay, Facebook, Betternow.org og i 

forbindelse med aktiviteter (f.eks. Cycling Challenge). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for medicinsk forskning i hjernekræft hos børn.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børne Hjernecancer Foreningen 

IN-nr.: 01249 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kaktusvej 60, 2300 København S. 

http://www.boernehjernecancer.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.boernehjernecancer.dk, SMS, MobilePay, 

Facebook, Betternow.org, fundraisingmiddage og i forbindelse med aktiviteter (f.eks. Cycling 

Challenge). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for medicinsk forskning i hjernekræft hos børn.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børne Hjernecancer Foreningen 

IN-nr.: 01720 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kaktusvej 60, 2300 København S. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS, MobilePay, hjemmesiderne www.betternow.org og 

www.boernehjernecancer.dk samt i forbindelse med aktiviteter (fx Cycling Challenge, 

indsamlingsmiddage m.v.)  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for medicinsk forskning i hjernekræft hos børn. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børne- og UngdomsOase 

IN-nr.: 00080 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Rude Havvej 11, 8300 Odder 

http://www.boernehjernecancer.dk/
http://www.betternow.org/
http://www.boernehjernecancer.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.buo.dk, sms og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Børne- og UngdomsOases kirkelige arbejde med 

fokus på aktiviteter og oplevelser for børn og unge.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børnecancerfonden 

IN-nr.: 00053 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. / www.boernecancerfonden.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, sms, MobilePay, Facebook samt ved bankoverførsel.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for forskning, information samt direkte støtte til børn 

med kræft og deres familier.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

BØRNEfonden 

IN-nr.: 00060 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V 

www.bornefonden.dk   

http://www.buo.dk/
http://www.boernecancerfonden.dk/
http://www.bornefonden.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved annoncering, Facebook, udsendelse af breve og e-

mails, i radio, TV, offentlig transport, outdoor, events, arrangementer, SMS, MobilePay, cykler, 

samplere samt via internettet og tilknyttede medier. Endvidere ved dels at anmode om bidrag 

og dels ved at opfordre befolkningen til at tegne sponsorater for et barn i den 3. verden.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for hjælp til fattige børn, familier samt deres 

lokalsamfund primært i den 3. verden. Hjælpen ydes gennem støtte til bedre ernæring, 

sundhed, uddannelse, indkomstskabende og generel forbedring af børn, familier og 

lokalsamfundets levestandard og fremtidsmuligheder. Endvidere anvendes midlerne til 

etablering af nye udviklingsprojekter og løsning af specifikke udviklingsopgaver i 

lokalsamfundet.  BØRNEfonden vil herudover anven-de midler til et økonomisk beredskab og 

indsatser i forbindelse med særlige situationer, som ikke dækkes af det langsigtede 

udviklingsarbejde. Dette evt. gennem lokale partnere. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børnehjertefonden 

IN-nr.: 00064 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Hauser Plads 10, 1127 København K. / www.boernehjertefonden.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, sms, Facebook, Direct Mails, Lufthavne, Face2Face og telemarketing. Events, 

f.eks. Hjertedage på Skaføgaard, Ecco Walkathon. Private donationer via sms. Indsamling via 

erhvervssamarbejder, kampagner og indsamlingsbøsser. TV Show (Charlies Hjertegalla). 

Varesalg. MobilePay og Swipp samt donationer via 70 og 90 numre. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for: 

- Støtte til forskning i medfødt hjertesygdom og konsekvenserne deraf. 

- Oplysning om medfødt hjertesygdom. 

http://www.boernehjertefonden.dk/
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- Støtte og etablering af kurser og aflastningsweekender for familier med hjertesyge 

børn. 

- Oplysning om sundhed generelt for alle børn.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børnehjælpen 

IN-nr.: 00040 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Torkel Bades Vej 9, 2900 Hellerup 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, sms og Facebook. Via telefon til 

eksisterende medlemmer, der har givet tilladelse til at blive kontaktet af foreningen med 

henblik på bidragsydelse.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for afholdelse af Film- og Medie camps for udsatte børn 

og unge. Støtte til udviklingen af dialogværktøjer som film og undervisningsmateriale samt 

dialogrejser til uddannelsesinstitutioner og tilsvarende platforme samt drift af foreningen.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

BørneLungeFonden 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandboulevarden 47 B-8, 2100 København Ø. 

Indsamlingsmåde: 

Ved annoncering i skrevne medier, udsendelse af nyhedsbrev, postal udsendelse, opfodring i 
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radio og tv, ved events, via internettet og tilknyttede medier, samt organisationens egen 

hjemmeside og magasin. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for lægevidenskabelig og anden forskning, uddannelses-, 

oplysnings- og informationsvirksomhed og andre aktiviteter med tilknytning til 

børnelungesygdomme samt støtte til børn med lungesygdomme og deres pårørende.   

Indsamlingsperiode:  

03-09-2014 til 03-09-2015   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 03-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

BørneLungeFonden 

IN-nr.: 00091 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Strandboulevarden 47 B-8, 2100 København Ø. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via annoncering i medier, via samarbejdspartnere, 

opfordring i radio og TV, ved events, indsamlingsbøsser, internettet og tilknyttede medier, 

f.eks. sms og Facebook, samt organisationens egne medier, hjemmesider og magasin. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for lægevidenskabelig og anden forskning, 

uddannelses-, oplysnings- og informationsvirksomhed og andre aktiviteter med tilknytning til 

børnelungesygdomme. Derudover skal de indsamlede midler gå til støtte til børn med 

lungesygdomme og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børnenes Kontor 
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IN-nr. : 00737  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://boernenes-kontor.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen ved opstilling af Glaskisten på Rådhuspladsen, København 

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

“Skatten” går ubeskåret til “Julehjælp”(fødevarehjælp) fra Børnenes Kontor til udsatte 

skolebørn og deres familier i dagene op til juleaften. 

Indsamlingsperiode:  

30-11-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

IN-nr. : 00738  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://boernenes-kontor.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden http://boernenes-kontor.dk/ 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af fødevarehjælp til socialt dårligt stillede 

børne-familier i dagene op til juleaften. Beklædningshjælp gives til skolesøgende børn i form 

af et gavekort stilet til barnet. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

http://boernenes-kontor.dk/
http://boernenes-kontor.dk/
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IN-nr. : 00864  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://boernenes-kontor.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af Glaskisten på Rådhuspladsen i København.  

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af julekurve til socialt dårligt stillede 

børnefamilier i det storkøbenhavnske område i dagene op til jul.  

Indsamlingsperiode:  

29-11-2015 til 24-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 23-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

IN-nr. : 01120  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://boernenes-kontor.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnenes Kontors arbejde med uddeling af 

beklædningshjælp og julekurve til dårligt socialt stillede børnefamilier i det 

storkøbenhavnske område.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

http://boernenes-kontor.dk/
http://boernenes-kontor.dk/
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IN-nr. : 01305  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.boernenes-kontor.dk/ 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af beklædningshjælp og julekurve til socialt dårligt 

stillede børnefamilier i Storkøbenhavn.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 01-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

IN-nr. : 01677  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://boernenes-kontor.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af Glaskisten på Rådhuspladsen i København.  

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnenes Kontors uddeling af julekurve. 

Indsamlingsperiode:  

27-11-2016 til 25-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 24-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Kontor 

IN-nr. : 01679  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederikssundsvej 119 E, 2700 Brønshøj 

http://www.boernenes-kontor.dk/
http://boernenes-kontor.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.boernenes-kontor.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af beklædningshjælp og julekurve til socialt dårligt 

stillede børnefamilier i Storkøbenhavn.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 29-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes U-Landskalender 

IN-nr. : 01060  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

DR Byen, Emil Holms Kanal, 0999 København C 

www.dr.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg gennem supermarkeder, legetøjsbutikker, pengeinstitutter og 

boghandlere samt i Grønlandsbanken. Kalenderen bliver markedsført via DR’s egne tv-

kanaler, radio-kanaler samt hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Danida, som i 2015 sender midlerne videre til Care 

Danmarks arbejde med bjergbørn i Nepal. 

Indsamlingsperiode:  

7. oktober 2015 til den 11. december 2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 10-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond 

IN-nr. : 01247  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.dr.dk/
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Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro 
 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.børnenesven.dk, MobilePay samt ved 

arrangementer, herunder bl.a. ved reklamering og flyers. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg Kommune, så 

flest mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet uanset de hjemlige sociale og 

økonomiske vilkår.  

Indsamlingsperiode:  

01-01 2016 til den 01-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Børneulykkesfonden 

IN-nr.: 00077 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C – www.borneulykkesfonden.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiderne www.borneulykkesfonden.dk og 

www.betternow.dk, SMS, MobilePay, salg af Kay Bojesen kort via skoler, foreninger mv., salg 

af Koin tøj, salg af julekalendere i samarbejde med bObles, indsamling via TV2 Tour, salg af 

Nissernes Jul gavepapir, til og fra kort mv., salg af Rasmus Klump plaster, salg af Build a Bear 

tøj med molo design, indsamling via Classic Race Århus, indsamling via Børnenes 

Sikkerhedsklub samt Sikkerhedsboksen. Der indsamles ligeledes via auktioner på lauritz.com 

i forbindelse med Flying Superkids Tour 2015, TV2 på Tour og Climb for Charity, 

velgørenhedsshow til fordel for fonden arrangeret af Livol og støttet af Flyning Superkids, 

Climb for Charity Tour Mont Blanc på Betternow.dk, salg af bingoplader til Kids Bingo Banko 

ved Familiefestivalen i Gentofte, Livol velgørenhedsshow samt TV2 på Tour, ved salg af 

Småfolk puslepuder, auktioner via www.odendo.dk samt via www.helpfreely.org.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til støtte til undervisning, information, uddannelse og/eller 

forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i privat hjem, på 

http://www.børnenesven.dk/
http://www.odendo.dk/
http://www.helpfreely.org/
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skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre 

steder, hvor børn eller bestemte grupper af børn har adgang – herunder med sigte for 

forebyggelse af børneulykker og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0-18 år. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børns Vilkår 

IN-nr.: 00058 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Trekronergade 126F, 2500 Valby / www.bornsvilkar.dk  

Indsamlingsmåde: 

Ved salg af bøger, plakater, lodsedler, julekort og lignende gennem Børns Vilkårs netbutik. 

Ved modtagelse af støtte gennem salg af produkter i samarbejde med ekstern partner. Ved 

udsendelser/direct mails til sponsorer, medlemmer og bidragsydere. Ved opfordring til støtte 

via Børns Vilkårs hjemmeside. Ved støttekampagner på internettet, i medier, via sms og 

telefon samt ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Børns Vilkårs arbejde for udsatte børn i Danmark 

herunder Børns Vilkårs rådgivninger, SkoleTjeneste og bisiddere.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskabet for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Årsregnskabet for 2015 er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Børnsagens Fællesråd 

IN-nr.: 00018 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningensvej 4, 1. sal, 2000 Frederiksberg 

http://www.bornsvilkar.dk/
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http://boernesagen.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved direct mail, de sociale medier, SMS, bank- og giro-

overførsler og via Deres hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for udsatte og fattige børn i Danmark, julehjælpen, kon-

firmationshjælp, uddannelsesstipendier, fritidsstipendier, støtte til foreninger, hjælp til 

eneforsørgere. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

C 

Café Exit 

IN-nr.: 00141  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Saxogade 5, 1662 København V 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via Café Exits hjemmeside, via de sociale medier samt 

ved reklamering ved Café Exits interne arrangementer og ved Fangekorets optrædener. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for driften af foreningen Café Exit. Café Exit har til 

formål, gennem kirkeligt socialt arbejde, at formidle muligheder og give håb til indsatte og ex-

indsatte for herigennem at hjælpe dem til at tage ansvar for eget liv, bryde mønstre og indtage 

en meningsfuld plads i samfundet.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

http://boernesagen.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Café Venligbo - Aarhus 

IN-nr.: 01438  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skovgaardsgade 3, 8000 Århus C. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Caremaker.dk, MobilePay og annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af Cafe Venligbo i Aarhus og til aktiviteter, 

som skal bygge bro mellem århusianere og indvandrere/flygtninge og mellem forskellige 

kulturer. 

Indsamlingsperiode:  

15-05-2016 til 01-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

CAMP (Center for Migrationspolitisk Kunst) 

IN-nr.: 01190   

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thoravej 7, 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet, herunder via www.betternow.org,  grupper på 

Facebook, Instagram og Twitter. Der er mulighed for interesserede for at dele opslaget videre 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af udstillingsstedet CAMP (Center for 

Migrationspolitisk Kunst), herunder til at producere udstillinger om fordrivelse og migration 

med både store internationale navne og mindre etablerede kunstnere, fortrinsvis med 

flygtninge- eller migranterfaring. 

Indsamlingsperiode:  
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01-12-2015 til 31-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

CARE Danmark 

IN-nr.: 00056  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jemtelandsgade 1, 2830 København S. / www.care.dk  

Indsamlingsmåde: 

Ved print aktiviteter som Directmails og annonceindstik, digitale indsamlingsaktiviteter som 

sms, online og web samt indsamling via events, hvervningsaktiviteter af medlemmer via 

telemarketing, F2F hvervning og online samt virksomhedssamarbejde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for CARE Danmarks programvirksomhed i CARE 

Danmarks program indsatslande.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Care for Others 

IN-nr.: 00843  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nordre Fasanvej 216, kld. Tv., 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.careforothers.net, Facebook, Youtube, SMS samt 

opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for undertrykte folk rundt omkring verden, som lever under 

http://www.care.dk/
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forfærdelige forhold på grund af borgerkrig, fattigdom og kriseramte områder. 

Indsamlingsperiode:  

08-02-2015 til 08-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 02-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care for others 

IN-nr.: 01351  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nordre Fasanvej 216, kælder tv, 2200 København N. E-mail: info@careforothers.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.careforothers.dk, Facebook, Instagram, Youtube, 

SMS samt opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe trængende i fattige områder og krigsramte områder. 

Indsamlingsperiode:  

17-02-2016 til 17-02-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort to uger efter 16-08-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 00804  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til støtte i Syrien og nabolandende, hvor syriske flygtninge 

opholder sig, herunder bl.a. til mad, modermælkserstatning, medicin, vand mv. Støtten 

mailto:info@careforothers.dk
http://www.careforothers.dk/
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viderebringes vis den tyrkiske hjælpeorganisation Violet. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 01241  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til støtte i Danmark, Syrien og nabolandende, hvor syriske flygtninge 

opholder sig, herunder bl.a. til mad, modermælkserstatning, medicin, vand mv. Støtten 

viderebringes via den tyrkiske hjælpeorganisation Violet.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 01546  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

http://www.care4syria.dk/
http://www.care4syria.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for vinterpakker i Syrien og nabolandene, hvor syriske 

flygtninge opholder sig. Støtten viderebringes hovedsageligt via den tyrkiske 

hjælpeorganisation Violet.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 12-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 01547  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Iftar i Syrien og nabolandene, hvor syriske flygtninge 

opholder sig. Støtten viderebringes hovedsageligt via den tyrkiske hjælpeorganisation Violet.  

Indsamlingsperiode:  

10-05-2015 til 09-05-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 08-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 01550  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

http://www.care4syria.dk/
http://www.care4syria.dk/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til fader- og forældreløse børn og deres mødre 

(enker) i Danmark, Syrien og nabolandene, hvor syriske flygtninge opholder sig. Støtten 

viderebringes hovedsageligt via den tyrkiske hjælpeorganisation Violet.  

Indsamlingsperiode:  

15-08-2015 til 14-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 13-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Care4Syria 

IN-nr.: 01551  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Charlotte Muchs Vej 24, 4. th., 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, 

SMS, MMS, MobilePay, Swipp, salg og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Qurban i Syrien og nabolandene, hvor syriske flygtninge 

opholder sig. Støtten viderebringes hovedsageligt via den tyrkiske hjælpeorganisation Violet. 

Indsamlingsperiode:  

31-08-2015 til 31-11-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 12-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Caring Hands  

IN-nr.: 01270  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Schacksgade 16, 3. tv., 5000 Odense C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via wordpress.caringhands.com, Facebook, MobilePay, Instagram, 

http://www.care4syria.dk/
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Fundraising, indsamling i kirker og andre forsamlinger, herunder loppemarkeder, sponsorløb 

og aktiviteter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for medicin, beklædning, tæpper og deslige (alt der kan 

sørge for, at mennesker opretholder dereds sundhed og værdighed), ernæringsprodukter, leje 

og køb af maskiner eller udstyr, der kan betragtes som hjælp til de, der har behov, samt 

arrangementer, der kan være af hjælpende karakter, f.eks. lektiehjælp, café til socialisering 

osv.  

Indsamlingsperiode:  

15-12-2015 til 15-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 14-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Caritas Danmark 

IN-nr.: 00074  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gl. Kongevej 15, 3., 1610 København V. / www.caritas.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via egen hjemmeside, sms, MobilePay, Facebook, telemarketing, direct mails, organisationens 

blad, indstik i katolske blade og aviser, landsdækkende dagblade, via kollekter i landets 

katolske kirker, på landets katolske skoler og via indsamlingsbøsser. Derudover på gågaden i 

Aarhus med banner og indsamlingsbøsser.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens udviklingsarbejde, 

nødhjælpsarbejde, nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.caritas.dk/
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Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Castberggård 

IN-nr.: 00719 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østerskovvej 1, 8722 Hedensted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside samt Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af ”Bondehuset”, som er Castberggårds 

opholdssted for børn og unge. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2014 til 01-07-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Castberggård 

IN-nr.: 00974 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østerskovvej 1, 8722 Hedensted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside samt Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter og kurser til enlige døve, døve forældre, døve 

børn af hørende forældre, Cholear Implant (CI), som dermed får mulighed for at tilegne sig 

den viden, færdigheder og kompetencer, som den enkelte har brug for, for dermed at blive 

bedre rustet til de mange udfordringer der er i livet, når man har nedsat hørelse eller er døv. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 01-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Castberggård 

IN-nr.: 01484 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østerskovvej 1, 8722 Hedensted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside samt Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af Bondehuset, som er Castberggårds 

opholdssted for børn og unge.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

mindre forbedringer af Bondehuset. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til aktiviteter i Bondehuset. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 01-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

CBS Building Tomorrow 

IN-nr.: 00715 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

H. C. Ørstedsvej 22 D, 2. tv, 1879 Frederiksberg C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.buildingtomorrow.org, Facebook, iZettle, 

MobilePay, opstillede indsamlingsbøsser samt i forbindelse med koncertafholdelse. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebygningsprojekter i Uganda. 

Indsamlingsperiode:  
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29-10-2014 til 28-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Center for Politiske Studier (CEPOS)  

In nr.: 00125 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landegreven 3, 3. sal, 1301 København K 

www.cepos.dk 

Indsamlingsmåde: 

På hjemmesiden www.cepos.dk kan man under ”Bliv sponsor” donere et beløb enten via 

betalingskort eller via tilmelding til PBS. 

Indsamlingsområde: 

Hele Danmark 

Indsamlingens formål: 

Til foreningens generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Center for Politiske Studier (CEPOS)  

In nr.: 01181 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landegreven 3, 3. sal, 1301 København K 

www.cepos.dk 

Indsamlingsmåde: 

På hjemmesiden www.cepos.dk  

Indsamlingsområde: 

Hele Danmark 

Indsamlingens formål: 

Til foreningens generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016  

Indsamlingens regnskab: 

http://www.cepos.dk/
http://www.cepos.dk/
http://www.cepos.dk/
http://www.cepos.dk/
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Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Center for Politiske Studier (CEPOS)  

In nr.: 01505 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landegreven 3, 3. sal, 1301 København K 

www.cepos.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.cepos.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af CEPOS generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Centerforeningen Ro’s Torv F.M.B.A. 

In nr.: 00635 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Ro’s Torv 55, 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Ved opstillede indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

Ro’s Torv  

Indsamlingens formål: 

’Støt brysterne’-kampagnen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 

Indsamlingsperiode:  

04-10-2014 til 04 -10-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.cepos.dk/
http://www.cepos.dk/


 
 
 

   

66 
 

Centerforeningen Ro’s Torv F.M.B.A. 

In nr.: 01053 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Ro’s Torv 55, 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Ved opstillede indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

RO’s Torv shopping center, Roskilde 

Indsamlingens formål: 

’Støt brysterne’-kampagnen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 

Indsamlingsperiode:  

03-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Charityantivirus ApS  

In nr.: 01117 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 www.charityantivirus.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.charityantivirus.com. Der udbydes et alternativt 

antivirusprogram, hvor brugeren kan få en gratis version og en bedre version 

(AMBASSADOR), der koster penge. Profitten fra salget af AMBASSADOR-versionen foræres 

væk.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende (i Danmark). 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn i nød i samarbejde med Daniel Agger og The Agger 

Foundation (www.theaggerfoundation.org).  

Indsamlingsperiode:  

15-05-2015 til 15-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 14-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.charityantivirus.com/
http://www.charityantivirus.com/
http://www.theaggerfoundation.org/
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Chimalaya Charity 

IN-nr.: 00976 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østerbrogade 103, 2. tv 

www.chimalayacharity.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden, Facebook, SMS og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Chimalaya Charity’s arbejde i Nepal. Foreningen driver 

en sundhedsklinik/mødreklinik med indsamlede midler, som en del af projektet. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 01-07-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Chimalaya Charity 

IN-nr.: 01494 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østerbrogade 103, 2. tv 

2100 København Ø 

www.chimalayacharity.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, SMS, MobilePay, omdelte brochurer, 

indsamlingsbøsser, offentlige events, offentlige og private foredrag, artikler i diverse 

magasiner samt indsamling gennem salg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Chimalaya Charity’s formål, som er at bekæmpe 

fejlernæring hos fra 0 til 2 år i Nepal og at støtte sårbare familier gennem foreningens 

sundhedsklinik i Bode-Thimi, Bhaktapur, Nepal. 

Indsamlingsperiode:  
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01-07-2016 til 30-06-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29-12-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Christiania Freetown Aid  

IN-nr.: 01494 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Syddyssen 16, 1441 København K.  

  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.freetownaid.org, Facebook-siden ’’Christiania 

Freetown Aid’’, MobilePay samt ved støttearrangementer og opstilling af indsamlingsbøsser 

på Fristaden. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til foreningens drift og arbejde i forbindelse med diverse projekter. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 01-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-12-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Colitis-Crohn Foreningen 

IN-nr.: 00827 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klingenberg 15, 2. th., 5000 Odense C 

Indsamlingsmåde: 

Via www.ccf.dk og samarbejdspartneres hjemmesider, herunder caremaker, betternow, sms, 

Facebook, mobilepay, annoncering i egne og eksterne medier (online og offline), 

partnerskaber med virksomheder, foreninger og enkeltpersoner samt ved events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

http://www.freetownaid.org/
http://www.ccf.dk/
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Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen, herunder oplysningskampagner, forskning 

og generel information.  

Indsamlingsperiode:  

19-02-2015 til 19-02-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 18. august 2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Comwell Aarhus 

IN-nr.: 00849 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Comwell Aarhus. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Familiehuset på Skejby Sygehus.  

Indsamlingsperiode:  

11-03-2015 til 11-03-2016   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Copenhagen Business School  

IN-nr.: 00907 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Solbjerg plads 3, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Betternow. Kampagne for indsamlingen gøres på diverse sociale 

medier og gennem www.coursera.org.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til opstart af projekter/virksomheder med et socialt mål udvalgt af en jury 

bestående af professionelle indenfor feltet.  

http://www.coursera.org/
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Indsamlingen foretages som en del af kurset ”Social Entrepreneurship”, som bliver udbudt af 

Copenhagen Business School via online portalen Coursera.org. 

Indsamlingsperiode:  

28-04-2015 til 28-03-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 27-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Copenhagen Pride  

IN-nr.: 01005 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Postboks 96, 1004 København K / www.copenhagenpride.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, indsamlingsbøsser, LGBT-magasinet Out & About, 

www.copenhagenpride.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Queer Youth Uganda, der er en frivillig organisation for 

LGBT-personer i Uganda. Indsamler ønsker gennem indsamlingen at støtte driften af Queer 

Youth Uganda. 

Indsamlingsperiode:  

27-07-2015 til 17-08-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Volkswagen Danmark har doneret en regnbuefarvet Volkswagen up!, som der trækkes 

vilkårligt lod om blandt de modtagne SMS-donationer. 

 

Crestwing ApS 

IN-nr.: 01122 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Crestwing, Silovej 8, 2. v., 9900 Frederikshavn / www.crestwing.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden crestwing.dk og facebooksiden 

www.facebook.com/crestwing. 

http://www.copenhagenpride.dk/
http://www.copenhagenpride.dk/
http://www.crestwing.dk/
http://www.facebook.com/crestwing
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingen af bølgeenergi konceptet Crestwing. De 

indsam-lede midler fra denne indsamling vil blive brugt til et måleprogram, overvågning af 

anlægget til søs, PR og sikring af den fortsatte udvikling. Der er i øvrigt for tiden ved at blive 

bygget en prototype, som er støttet gennem PSO midlerne fra energinet.dk. 

Indsamlingsperiode:  

20-10-2015 til 20-10-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 20-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

D 

Danish Forestry Extension 

IN-nr.: 00758  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C. 

Indsamlingsmåde: 

Via Skovdyrkerforeningens medlemsblad (DFE er en integreret del af De Danske 

Skovdyrkerforeninger), hjemmeside (såvel Skovdyrkerforeningens som DFE’s), Facebook 

samt direkte e-mail henvendelser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlingen hedder ”Hjælp Nepals Skovbørn”. Mange nepalesiske børn og deres familier er 

afhængige af skovene. Manglende viden om fornuftig drift og udefrakommendes interesser i 

kortsigtet vinding truer skovenes eksistens og klimaet og dermed livsgrundlaget for 

målgruppen.  

De indsamlede midler vil ubeskåret gå til miljøundersvisning, igangsætning af 

produktion/markedsføring af økologiske urter til fremstilling af medicin og æteriske olier til 

parfume og sæbeindustrien med henblik på at skabe indtægter og dermed sikre 

livsgrundlaget og redde skovene. 
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Indsamlingsperiode:  

17-12-2014 til 16-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Afventer erklæring om overskuddets anvendelse.  

 

Danish Forestry Extension 

IN-nr.: 00939  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C. 

Indsamlingsmåde: 

Via Skovdyrkerforeningens medlemsblad, Skovdyrkerforeningens og Danish Forestry 

Extensions (DFE) hjemmesider, Facebookside og ved direkte e-mail henvendelser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ”Støt Jordskælvsramte Nepal”.  

Indsamlingsperiode:  

11-05-2015 til 11-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danish International Adoption (DIA)   
IN-nr.: 00160  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside: 

Hovedgaden 24, 3460 Birkerød 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for børns trivsel, hvor der er behov for det i 

organisationens samarbejdslande.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

IN-nr.: 00613  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærsvej 25, 7000 Fredericia 

www.soendagsskoler.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.soendagsskoler.dk og ved e-mailudsendelser 

med mulighed for at betale med dankort, MobilePay og via netbank. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

IN-nr.: 01069  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærsvej 25, 7000 Fredericia 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.soendagsskoler.dk og ved e-mailudsendelser 

med mulighed for at betale med dankort, MobilePay og via netbank. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til driften af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.soendagsskoler.dk/
http://www.soendagsskoler.dk/
http://www.soendagsskoler.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

IN-nr.: 01296 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærsvej 25, 7000 Fredericia/www.soendagsskoler.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.soendagsskoler.dk, e-mail, MobilePay, Netbank 

og andre netbaserede betalingsformer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Anmeldelsen er blevet erstattet af en orientering foretaget foreningen, jf. indsamlingslovens § 

4, stk. 1. Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017.  

Se IN-nr.: 00183. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler  

IN-nr.: 00183 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia – www.soendagsskoler.dk  

Kontaktperson: Steen Møller Laursen, steen@soendagsskoler.dk   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.soendagsskoler.dk samt 

annoncer, indstik i egne blade, e-mailudsendelser og MobilePay.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til drift af Søndagsskolernes arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.soendagsskoler.dk/
http://www.soendagsskoler.dk/
http://www.soendagsskoler.dk/
mailto:steen@soendagsskoler.dk
http://www.soendagsskoler.dk/
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Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danmarks Indsamling 2015 

IN-nr.: 00706 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K 

www.danmarksindsamling.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i samarbejde med Danmarks Radio, hvor der gennemføres den årlige 

Danmarks Indsamling med indsamling via 90-numre, SMS, opkald til call center, donation 

med Dankort, indbetaling til konto via hjemmesiden www.danmarksindsamling.dk, ved 

opfordring i TV og radio, bidrag til private virksomheder og kontant indbetaling. Endvidere 

fra overskud fra events og evt. salg af merchandise, lotterier. TV-showet på DR 1 foregår 

lørdag den 31. januar 2015. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for gennemførelse af de deltagende organisationers 

humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på hjemmesiden 

www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar 2015. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingen gennemføres under navnet Danmarks Indsamling med deltagelse af følgende 

organisationer: ADRA Danmark, BØRNEfonden, CARE Danmark, Dansk Røde Kors, Dansk 

Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red 

Barnet, SOS Børnebyerne, U-landsorganisationen IBIS og UNICEF Danmark.  

 

Folkekirkens Nødhjælp er den juridisk ansvarlige organisation for indsamlingen, mens de 

enkelte organisationer er ansvarlige for anvendelsen af de respektive andele af de indsamlede 

midler. Dette fremgår af en skriftlig samarbejdsaftale organisationerne i mellem. Aftalen samt 

tidligere regnskaber kan findes på http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-

indsamling/ . 

 

Danmarks Indsamling 2016 

http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
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IN-nr.: 01276 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K 

www.danmarksindsamling.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i samarbejde med Danmarks Radio, hvor der gennemføres den årlige 

Danmarks Indsamling med indsamling via 90-numre, SMS, MobilePay/SWIPP, opkald til call 

center, donation med Dankort, indbetaling til konto via hjemmesiden 

www.danmarksindsamling.dk, ved opfordring i TV og radio, bidrag til private virksomheder 

og kontant indbetaling. Endvidere fra overskud fra events og evt. salg af merchandise, 

lotterier. TV-showet på DR 1 lørdag den 6. februar 2016. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for gennemførelse af de deltagende organisationers 

humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på hjemmesiden 

www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar 2016.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingen gennemføres under navnet Danmarks Indsamling med deltagelse af følgende 

organisationer: ADRA Danmark, BØRNEfonden, CARE Danmark, Dansk Røde Kors, Dansk 

Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red 

Barnet, SOS Børnebyerne, U-landsorganisationen IBIS og UNICEF Danmark.  

 

Folkekirkens Nødhjælp er den juridisk ansvarlige organisation for indsamlingen, mens de 

enkelte organisationer er ansvarlige for anvendelsen af de respektive andele af de indsamlede 

midler. Dette fremgår af en skriftlig samarbejdsaftale organisationerne i mellem. Aftalen samt 

tidligere regnskaber kan findes på http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-

indsamling/ . 

 

Danmarks Indsamlingen 2017 

IN-nr.: 01696 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K 

www.danmarksindsamling.dk  

http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
http://www.danmarksindsamling.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i samarbejde med Danmarks Radio, hvor den årlige Danmarks 

Indsamling gennemføres. Der indsamles via 90-numre, SMS, MobilePay/SWIPP, opkald til 

callcenter, donation med betalingskort, indbetaling til konto via 

www.danmarksindsamling.dk, ved opfordring i TV og radio, bidrag fra private virksomheder, 

kontant indbetaling, overskud fra events, evt. salg af merchandise samt Tv-show på DR1 

lørdag den 4. februar 2017. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til gennemførelse af de deltagende organisationers humanitære 

arbejde. Projekterne vil være beskrevet på www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar 2017. 

De deltagende organisationer er: ADRA Danmark, BØRNEfonden, CARE Danmark, Dansk Røde 

Kors, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Mellemfolkelige 

Samvirke, Red Barnet, SOS Børnebyerne, U-landsorganisationen IBIS og UNICEF Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingen gennemføres under navnet Danmarks Indsamling med deltagelse af følgende 

organisationer: ADRA Danmark, BØRNEfonden, CARE Danmark, Dansk Røde Kors, Dansk 

Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red 

Barnet, SOS Børnebyerne, U-landsorganisationen IBIS og UNICEF Danmark.  

 

Folkekirkens Nødhjælp er den juridisk ansvarlige organisation for indsamlingen, mens de 

enkelte organisationer er ansvarlige for anvendelsen af de respektive andele af de indsamlede 

midler. Dette fremgår af en skriftlig samarbejdsaftale organisationerne i mellem. Aftalen samt 

tidligere regnskaber kan findes på http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-

indsamling/ . 

 

Danmarks Lungeforening 

IN-nr.: 00092  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandboulevarden 47 B-8. 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved annoncering i medier, udsendelse af nyhedsbreve, 

postal udsendelse, via radio og tv, ved events, opstilling af indsamlingsbøsser, via internettet 

og tilknyttede medier, herunder f.eks. SMS, via Facebook samt via organisationens egne 

medier, herunder hjemmeside og magasin. 

Indsamlingsområde: 

http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
http://www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
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Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for alment velgørende formål for lungepatienter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

IN-nr.: 00061  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Masnedsøgade 20, 2100 København Ø / http://www.dn.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden, SMS, Facebook og andre sociale 

midler, annoncering og indstik i blade og aviser, breve til udvalgte målgrupper. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at Danmark bliver et 

bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et 

rent og sundt miljø.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danmarks Radio – Børnenes U-landskalender 

IN-nr.: 01615  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af Børnenes U-landskalender (BUK) gennem Coop, Dansk Su-

http://www.dn.dk/
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permarked, legetøjsbutikker, boghandlere og pengeinstitututter, hertil Grønlandsbanken. 

Dan-marks Radio/DR Salg står for produktion ogdistribution afkalenderen samt 

markedsfører denne på DR’s flader; tv, radio og internettet. Supermarkeder, legetøjsbutikker 

og boghandlere mar-kedsfører kalenderen i egne kataloger 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SOS Børnebyerne i Dar Es Salaam i Tanzania, hvorved 

forstaden Chanikas få skoler får hjælp til at mindske antallet af elever i hver klasse, hjælp til 

efteruddannelse af lærerne, samt mulighed for at give de mest udsatte børn en mulighed for 

skolegang. Dette sker via Danida, som får overført overskuddet fra salget af julekalenderen, og 

som hvert år udvælger en dansk NGO’s projekt for børn i et udviklingsland via en 

ansøgningsrunde. Danida supplerer overskuddet fra salget, så det når op på den pågældende 

NGO’s projektbudget, der sædvanligvis ligger på omkring otte til ti mio. kroner. 

Indsamlingsperiode:  

10-10-2016 til 11-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks-Samfundet 

IN-nr.: 00743 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Indsamlingsmåde: 

Ved salg af Valdemarsflag á 2 kr. stykket. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af Dannebrogsfaner og -flag, markering af 

Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer, rådgivning og vejledning 

om brug og anvendelse af Dannebrog, udarbejdelse og udgivelse af informationsmateriale om 

Dannebrog, afholdelse af kurser og foredrag samt undervisning i korrekt brug af Dannebrog 

samt til at yde rådgivning til offentlige myndigheder i flagspørgsmål. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 
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Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks-Samfundet 

IN-nr.: 01152 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Indsamlingsmåde: 

Ved salg af Valdemarsflag á 2 kr. stykket. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til opfyldelse af Danmarks-Samfundets formål, som er, at udbrede 

kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog, som et nationalt symbol for dansk kultur, 

fællesskab og identitet. Formålet opnås bl.a. ved at:  

 

- Uddele dannebrogsfaner og – flag 

- Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer 

- Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog 

- Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog 

- Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog 

- Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål 

- Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmarks-Samfundet 

IN-nr.: 01697 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via salg af små valdemarsflag a 2,00 kr. stykket i forbindelse med Valde-

marsdagen og andre officielle flagdage m.v. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at uddele Dannebrogsfaner og –flag, til at markere 

Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer, rådgive og vejlede om brug 

og anvendelse af Dannebrog, udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog, 

afholde kurser og fore-drag om korrekt brug af Dannebrog, samt agere rådgiver for offentlige 

myndigheder vedrørende  flagspørgsmål. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danmission 

IN-nr.: 00066  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandagervej 24, 2900 Hellerup / www.danmission.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, sms, MobilePay, indsamlingsbøsser og indstik i blade. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Danmissions arbejde med fattigdomsbekæmpelse, 

kirkeligt samarbejde og interkulturel – religiøs dialog ude i verden og i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016- Årsregnskab 

for 2015 er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danner 

IN-nr.: 00088  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nansensgade 1, 1366 København K. 

Indsamlingsmåde: 

http://www.danmission.dk/
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Via organisationens hjemmeside, Facebook, indstik i aviser og blade, direct mails, 

telemarketing, SMS, samt salg af støtteprodukter og events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af fondens almenvelgørende formål: 

”Kvindecenterfonden Dannerhuset skal erhverve og drive fast ejendom, der indrettes til 

kvindecenter. I dette center skal der bl.a. være krisecenter for kvinder udsat for vold. 

Kvindecenterfonden Dannerhuset skal huse aktiviteter og grupper, der arbejder på at styrke 

kvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation og indbyrdes solidaritet”. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Amatør-Orkesterforbund 

IN-nr.: 01759  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: info@daonet.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens Facebookside www.facebook.com/daonet.dk/, 

foreningens hjemmeside www.daonet.dk samt via e-mails til foreningens ca. 3.000 

medlemmer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til opstart af nye projekter i forbindelse med børne- og 

ungdomsarbejdet for amatørblæsere. 

Indsamlingsperiode:  

14-12-2016 til 01-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Dansk Balkan Mission 

IN-nr.: 00177  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brændstrup Røddingvej 5A, 6630 Rødding. 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved indstik i det landsdækkende kvartalsblad DMB-

NYT, ved indstik eller annoncer i de landsdækkende aviser Kristeligt Dagblad eller 

Udfordringen (på ugebasis). Indsamling sker endvidere som onlinedonationer via 

hjemmesiden, www.balkanmission.dk, via MobilaPay og Swipp, via Facebook-

annoncer/omtale, via Twitter-annoncer/omtale, Instagram-omtale, ved offentlige møder, 

Direct Mails samt via e-nyheder.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at støtte det diakonale og missionerende arbejde i DMB’s 

arbejdsfelter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Bibel-Institut 

IN-nr.: 00062  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S. / www.dbi.edu  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook samt indstik i blade. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for undervisning og forskning samt til at drive 

instituttet og opretholde øvrige aktiviteter med henblik på uddannelse af teologer og 

http://www.dbi.edu/
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missionærer. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Blindesamfund 

IN-nr.: 00054  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup / www.blind.dk   

Indsamlingsmåde: 

Ved adresseløse forsendelser, indstik i blade, indsamlingsbreve til eksisterende bidragsydere, 

telemarketing- og online kampagner, annoncekampagner, sms, faststående indsamlingsbøtter 

samt via foreningens hjemmeside www.blind.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for at fremme foreningens arbejde til fordel for blinde 

og stærk svagsynede.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Blindesamfund – Vestsjælland  

IN-nr.: 00645  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestervej 25, 1., 4100 Ringsted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af brev via Post Danmark vedlagt girokort til udvalgte 

personer og virksomheder. 

http://www.blind.dk/
http://www.blind.dk/
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Indsamlingsområde: 

I følgende kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø og Slagelse.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for lokalt arbejde for blinde og svagtseende.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Blindesamfund – Vestsjælland  

IN-nr.: 01189  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestervej 25, 1., 4100 Ringsted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af breve med ilagt girokort til udvalgte personer og 

virksomheder.  

Indsamlingsområde: 

Indsamlingen foretages i følgende kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, 

Sorø og Slagelse. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for lokalt arbejde i Vestsjælland, herunder til drift af 

klubber, hvor der arrangeres udflugter og andre arrangementer.  

Indsamlingsperiode:  

18-11-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Cøliaki Forening 

IN-nr.: 01565  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trekronergade 147B, 2. th., 2500 Valby. 
Indsamlingsmåde: 



 
 
 

   

86 
 

Indsamlingen foregår ved nyhedsbrev, medlemsblad, hjemmeside, Facebook samt 

foreningens arrangementer og aktiviteter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for afvikling af to BørneCamps i 2017. Eventuelle 

overskydende midler vil blive brugt til foreningens generelle arbejde med børn og unge og 

cøliaki. 

Indsamlingsperiode:  

06-09-2016 til 05-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 04-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Dyreværn Aalborg  

IN-nr.: 01408  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anja Højgaard Jørgensen.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dady.dk, Facebook, MobilePay samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos dyrehandlere og dyrlæger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrlægebesøg for internathunde, der har omfattende 

helbredsproblemer, samt til den daglige pasning og pleje af hundene.  

Indsamlingsperiode:  

18-04-2016 til 01-10-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Dyreværn Århus  

IN-nr.: 00021  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.dady.dk/
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Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Twitter, hjemmesiden www.ddaa.dk, opstilling af 

indsamlingsbøsser, SMS-donation, mobilepay og via medlemsbladet Vore Dyr. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for nødstedte dyr  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danske Bank 

IN-nr.: 01457 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et arrangement for særligt indbudte deltagere den 8. juni 2016. 

Indbetaling af bidrag sker gennem MobilePay eller bankoverførsel.  

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel The Olave Baden-Powell Society, der understøtter piger og 

kvinders muligheder for at udvikle deres fulde potentiale. The Olave Baden-Powell Society 

støtter bl.a. spejderbevægelsen.  

Indsamlingsperiode:  

07-06-2016 til 22-06-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Epilepsiforening 

IN-nr.: 00126  
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Store Gråbrødrestræde 10, 5000 Odense C/http://www.epilepsiforeningen.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via MobilePay, en støtteknap på hjemmesiden www.epilepsiforeningen.dk samt ved brug af 

indsamlingsbøsser, der er sat op hos små private virksomheder, Facebook, Twitter, 

www.epilepsibutikken, opstilling af indsamlingsbøsser i butikker og ved foreningens 

arrangementer, Swipp, samt indsamling via medlemsbladet ’’Epilepsi’’. Endvidere indsamles 

midler via Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejde for mennesker med epilepsi og 

deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-201 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Europamission  

IN-nr.: 00025  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Drejervej 15, 5. sal, 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved indstik i den landsdækkende ugeavis Udfordringen 

og Kristeligt Dagblad, livstilsmagasinet Domino, via hjemmesiden www.forfulgtekristne.dk, 

SMS-donation til 1241, telefonbaseret donationstjeneste til 90 540 888, via sociale medier, 

herunder Facebook og Twitter, på offentlige møder, i bladet ”Dansk Europamission” samt ved 

direct mails og e-mails. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklings-, nødhjælps- og fortalervirksomhed. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

http://www.epilepsiforeningen.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Flygtningehjælp 

IN-nr.: 00043  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Borgergade 10, 1300 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Ved printaktiviteter som direct mail, annonceindrykning og indstik. Digitale 

indsamlingsaktiviteter via sms, online, e-mails, web og sociale medier. Indsamlingsbøsser 

samt indsamlinger via events og salg af støttevarer og produkter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Flygtningehjælps humanitære arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Folkehjælp 

IN-nr.: 00020  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brovejen 5, 4800 Nykøbing Falster 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger og andre offentlige 

steder, opfordringer via Dansk Folkehjælps trykte og elektroniske medier, annoncering i 

offentlige medier, Facebook, Instagram, MobilePay, Swipp, SMS, online donationer, 

appelbreve, SplitAid, via foreningens hjemmeside www.folkehjaelp.dk, samt via salg og 

sponsorater fra samarbejdspartnere.    

Indsamlingsområde: 

http://www.folkehjaelp.dk/
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Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 

IN-nr.:00938  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vestervej 16, 6880 Tarm 
Indsamlingsmåde: 

Via www.dfoi.dk , foreningens lukkede Facebook-gruppe, opstilling af indsamlingsbøsser 

samt via informationsmateriale i medlemsblad. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for informationsudbredelse, oplysning, støtte og vejledning 

til foreningens medlemmer samt til informationsudbredelse til fagpersoner i sundheds- og 

socialindustrien.  

Indsamlingsperiode:  

01-06-2015 til 31-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  Afventer erklæring 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 

IN-nr.:01439  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vestervej 16, 6880 Tarm, www.dfoi.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook, information i medlemsblade 

samt opstilling af indsamlingsbøsser. 

http://www.dfoi.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for informationsudbredelse, oplysning, støtte og vejledning 

til foreningens medlemmer samt til informationsudbredelse til fagpersoner i sundheds- og 

socialindustrien.  

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest 

to uger efter 11. april 2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk – Indisk Børnehjælp                                                                                 IN.nr.: 00001 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård – www.danskindisk.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside, www.danskindisk.dk samt evt. andre internetside så som 

www.betternow.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Dansk – Indisk Børnehjælp er en humanitær forening, der arbejder for at hjælpe børn og 

kvinder i Indien. De indsamlede midler vil gå til forskellige projekter i samarbejde med en 

række samarbejdspartnere i Indien.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Irakisk Støtteforening 

IN-nr.:00909  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lukretiavej 8, 2. th., 2500 Valby 

http://www.danskindisk.dk/
http://www.betternow.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser og brochurer. 

Indsamlingsområde: 

Storkøbenhavn. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forældreløse børn i Irak, til mad, tøj, medicin og 

skolemidler.  

Indsamlingsperiode:  

20-04-2015 til 19-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Kherwara Mission 

IN-nr.:00771  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Holbækvej 24B, 1. tv., 4180 Sorø 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.kherwara.dk, ved foredragsvirksomhed samt via kollekter og andre 

arrangementer i Folkekirken. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den marginaliserede befolkningsgruppe ”bhilerne”, som 

siden 1947 har befundet sig i både Pakistan og Indien. Her støttes tre børnehjem, hvoraf det 

største befinder sig i byen Kherwara i Rajastan i Indien. Her bor 90 piger, som ved hjælp af de 

indsamlede midler sikres skoleuddannelse, trivsel og sundhed.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Kherwara Mission 

IN-nr.:00895 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.kherwara.dk/
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 Holbækvej 24B, 1. tv., 4180 Sorø 

Indsamlingsmåde: 

Via www.kherwara.dk , lokale initiativer, ved foredragsvirksomhed og via kollekter og andre 

arrangementer i Folkekirken. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den marginaliserede befolkningsgruppe ”bhilerne”, som 

siden 1947 har befundet sig i både Pakistan og Indien. Her støttes tre børnehjem, hvoraf det 

største befinder sig i byen Kherwara i Rajastan i Indien. Her bor 90 piger, som vha. de 

indsamlede midler sikres skoleuddannelse, trivsel og sundhed.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Kherwara Mission 

IN-nr.:01299 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Mimosevej 4, 9750 Østervrå – www.kherwara.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via www.kherwara.dk , lokale initiativer, ved foredragsvirksomhed og via kollekter og andre 

arrangementer i Folkekirken samt via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den marginaliserede befolkningsgruppe ”bhilerne”, som 

siden 1947 har befundet sig i både Pakistan og Indien. Her støttes tre børnehjem, hvoraf det 

største befinder sig i byen Kherwara i Rajastan i Indien. Her bor 90 piger, som vha. de 

indsamlede midler sikres skoleuddannelse, trivsel og sundhed.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Dansk Kvindesamfund 

IN-nr.:00803  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Niels Hemmingsensgade 10, 3., 1153 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook samt kontakt til medlemmer. 

Der kan støttes ved bankoverførelse, giro og betalingsmodul. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Kvindesamfunds arbejde for større 

kønsligestilling i samfundet. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

 

Dansk Kvindesamfund 

IN nr.: 00159 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Niels Hemmingsens, Gade 10/www.danskkvindesamfund.dk    

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via kontakt til medlemmer og sympatisører pr. brev 

eller e-mail, samt via opslag på www.danskkvindesamfund.dk og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til foreningens arbejde for ligestilling mellem 

kønnene, jf. foreningens vedtægters § 2, stk. 2. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

http://www.danskkvindesamfund.dk/
http://www.danskkvindesamfund.dk/
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§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Missionsråd  

IN-nr.:00711  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamling via kollekter i kirker, organisationens hjemmeside 

www.dmr.org samt via salg af julemærker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlingen støtter med 50 % medlemsorganisationernes arbejde og i 2014 med 50 % til 

Khewaramissionens arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Muslimsk Ungdom 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vingelodden 1, 2200 København N.  

Indsamlingsmåde: 

Salg af bl.a. mad og trøjer samt ved donationsbokse og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Københavns Rådhusplads. 

Indsamlingens formål: 

Nødlidende civile i Gaza. 

Indsamlingsperiode: 

19-07-2014 til 19-07-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab foreligger. Det er oplyst, at midlerne er overført til Dansk Velgørenheds Halvmåne, 

som sender pengene til Gaza. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 

http://www.dmr.org/
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IN-nr.:00086  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 140, 1620 København V – www.dof.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet på hjemmesiden www.dof.dk, Facebook, SMS, 

nyhedsbreve, betalingsmodul, bankoverførsler, MobilePay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens arbejde med fugle- og naturbeskyttelse i 

Danmark. Beskyttelsesarbejdet sker via politisk fortalervirksomhed, indsamling og formidling 

af viden om fugle, beskyttelse af fuglelokaliteter samt opkøb og pleje af natur. I Danmark 

passer organisationen godt 200 naturområder, mens den af organisationen stiftede 

selvstændige fond, Fugleværnsfonden, ejer 21 reservater.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Samling 

IN-nr.: 01339 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.dksamling.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dksamling.dk, Facebook, overførsel til 

bankkonto og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt udsatte i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

09-02-2016 til 30-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.dof.dk/
http://www.dksamling.dk/
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Dansk Sejlunion 

IN-nr.: 01089  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.sejlsport.dk, www.betternow.org/sejlsport samt annoncering 

i medlemsbladet Sejler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Sejlunion i overensstemmelse med vedtægterne 

herfor, herunder til støtte af Dansk Sejlunion arbejde, herunder den daglige drift og konkrete 

projekter. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2015 til 31-05-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Sejlunion 

IN-nr.: 00181  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiderne www.sejlsport.dk og 

www.betternow.org/sejlsport, via Dansk Sejlunions netværk og tilknyttede personer, samt 

via annoncering i medlemsbladet ”Sejler” og lignende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes af Dansk Sejlunion, jf. § 2 i dennes vedtægter, særligt til at 

udvikle og tilbyde service, rådgivning og aktiviteter til klubber, klasser og sejlere indenfor 

relevante om-råder med det formål at sikre en kontinuerlig og dynamisk udvikling indenfor 

sejlsporten. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.sejlsport.dk/
http://www.betternow.org/sejlsport
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Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2017 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk Skoleskak 

IN-nr.:00683  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bisiddersvej 8, 4. th, 2400 København NV 

Landskontoret: Snaregade 10 A, 1205 København K 

www.skoleskak.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet på hjemmesiderne www.skoleskak.dk og 

www.splitaid.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleskakkens sociale- lærings- og integrationsprojekter 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: Er modtaget. 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06.06.2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Skoleskak 

IN-nr.:00898  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bisiddersvej 8, 4. th, 2400 København NV 

Landskontoret: Snaregade 10 A, 1205 København K 

www.skoleskak.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via www.skoleskak.dk/gave. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleskakkens social-, lærings- og integrationsprojekter.  

http://www.skoleskak.dk/
http://www.skoleskak.dk/
http://www.splitaid.dk/
http://www.skoleskak.dk/
http://www.skoleskak.dk/gave
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Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Skoleskak 

IN-nr.:01356  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landskontoret: Snaregade 10 A, 1205 København K 

www.skoleskak.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via foreningens hjemmeside på https://donation.skoleskak.dk/ 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleskakkens social-, lærings- og integrationsprojekter.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening (NCL) 

IN-nr.:00130 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Geding Søvej 6, 8381 Tilst – www.dsvf.dk 

Indsamlingsmåde: 

Skriftlig anmodning til medlemmer samt dertilhørende opfordring til videreformidling i 

medlemmers omgangskreds. Radio og TV spots. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Til foreningens drift samt til gavn for børn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen og 

deres familier. 

Indsamlingsperiode:  

15-07-2014 til 15-09-2014. 

http://www.skoleskak.dk/
http://www.dsvf.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening (NCL) 

IN nr.: 00977 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Geding Søvej 6, 8381 Tilst – www.dsvf.dk 

Indsamlingsmåde: 

Skriftlig anmodning til medlemmer samt dertilhørende opfordring til videreformidling i 

medlemmers omgangskreds. Radio og TV spots. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Til foreningens drift samt til gavn for børn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen og 

deres familier. 

Indsamlingsperiode:  

05-07-2015 til 05-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening (NCL) 

IN nr.: 01496 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Geding Søvej 6, 8381 Tilst – www.dsvf.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved fremsendelse af anmodning til foreningens medlemmer, som 

samtidig opfordres til at spørge de enkeltes omgangskreds og venner, om de vil støtte 

foreningen. Indsamlingen ønskes ligeledes meddelt til hele landet via radio og tv. 

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Til foreningens drift samt til gavn for børn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen og 

deres familier. 

http://www.dsvf.dk/
http://www.dsvf.dk/
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Indsamlingsperiode:  

05-07-2016 til 05-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Dansk Vietnamesisk Forening 

IN-nr.: 00842 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lærdalsgade 7, 2300 København S – www.davifo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girokort, på Facebook samt hjemmesiden 

www.davifo.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til indkøb af hospitalsudstyr til hospitaler i Vietnam i samarbejde med 

Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Vietnamesisk Forening 

IN-nr.: 00966 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lærdalsgade 7, 2300 København S – www.davifo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.davifo.dk, www.sheltercollection.org, Facebook, annoncering i 

medlemsblad samt crowdfunding. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge i Vietnam.  

Indsamlingsperiode:  

http://www.davifo.dk/
http://www.davifo.dk/
http://www.davifo.dk/
http://www.sheltercollection.org/
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01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Vietnamesisk Forening 

IN-nr.: 01269 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lærdalsgade 7, 2300 København S – www.davifo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girokort via foreningens medlemsblad, Facebook og 

www.davifo.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af diverse hospitalsudstyr til Bao Loc-hospitalet i 

Ho Chi Minh-byen, Vietnam.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Vietnamesisk Forening 

IN-nr.: 01352 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lærdalsgade 7, 2300 København S – www.sheltercollection.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.sheltercollection.org, Facebook, jf. 

www.facebook.com/thesheltercollection, annoncering i eget medlemsblad samt 

medlemsmøder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe socialt udsatte børn og unge i Vietnam. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

http://www.davifo.dk/
http://www.sheltercollection.org/
http://www.sheltercollection.org/
http://www.facebook.com/thesheltercollection
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Vietnamesisk Forening 

IN-nr.: 01779 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Lærdalsgade 7, 2300 København S – www.sheltercollection.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering i eget medlemsblad, hjemmeside, Facebook og 

medlemsmøder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte shelteret ”Little Rose Warm Shelter” i Ho Chi 

Minh Byen i Vietnam, at støtte det sociale udviklingsarbejde på shelteret rettet mod børn og 

unge, at informere bidragyderne løbende om de aktuelle indsatser for at sikre, at 

bidragyderne får optimal indsigt i de levevilkår og mennesker indsamlingen støtter, samt at 

sikre kontinuiteten i indsamlingens arbejde ved at vedligeholde og udbygge såvel kontakter i 

såvel Vietnam som i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danske Baptisters Spejderkorps 

IN-nr.: 00124 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gammel Gugvej 21, 9000 Aalborg/www.dbs.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.dbs.dk, MobilePay, organisationens 

nyhedsbrev samt ved uddeling af flyers til organisationens arrangementer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.sheltercollection.org/
http://www.dbs.dk/
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Indsamlede midler anvendes til fordel for Spejderhjælpen. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danske Døves Landsforbund 

IN-nr.: 00816 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Brohusgade 17, 4., 2200 København N, www.deaf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girokort to gange årligt samt via www.deaf.dk.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for landsforbundets arbejde til gavn for døve og 

hørehæmmede.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danske Døves Landsforbund 

IN-nr.: 01323 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Brohusgade 17, 4., 2200 København N, www.deaf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via udsendelse af opkrævningskort to gange om året samt via 

hjemmesiden www.deaf.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Danske Døves Landsforbunds arbejde for døve og hørehæmmende. 

http://www.deaf.dk/
http://www.deaf.dk/
http://www.deaf.dk/
http://www.deaf.dk/
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Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danske Handicaporganisationers hjælp til Nepal 

IN-nr.: 00961 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, www.handicap.dk 
Indsamlingsmåde: 

via sociale medier, hjemmesiden www.handicap.dk, samt medlemsbreve  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationen National Federation of the Disabled, 

Nepal (NFDN) og skal bruges til genopbygningen af handicaporganisationer i Nepal efter 

jordskælvet. Danske Handicaporganisationer koordinerer indsamlingen og foreningens 

medlemmer koordinerer arbejdet i Nepal 

Indsamlingsperiode:  

15-06-2015 til 15-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Danske Hospitalsklovne 

IN-nr.:00016  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ellebjergvej 50, baghuset, 2450 København SV 

www.danskehospitalsklovne.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved SMS indsamling, MobilePay, donations- og 

indsamlingsmodul på hjemmesiden www.danskehospitalsklovne.dk og www.betternow.dk, 

salg i webshop (hostet af www.lirumlarumleg.dk), opstilling af indsamlingsbøtter i butikker 

og ved events, salg af effekter ved events, på hospitaler, i butikker, hvor overskuddet af salget 

går direkte til foreningens arbejde (f.eks. klovnenæser, støttarmbånd, badges osv.) og lokale 

tidsbegrænsede indsamlingsarrangementer. 

http://www.handicap.dk/
http://www.danskehospitalsklovne.dk/
http://www.danskehospitalsklovne.dk/
http://www.betternow.dk/
http://www.lirumlarumleg.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for driften af Danske Hospitalsklovnes aktiviteter på de 

danske børneafdelinger. Dette inkluderer vedligeholdelse af hospitalsklovnenes kompetencer 

og udvikling og øvrige udgifter forbundet med driften af hovedaktiviteten 

Indsamlingsperiode:  

Løbende  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er pt. ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danske Kirkers Råd 

IN-nr.:00995 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 2000 Frederiksberg 

www.danskekirkersraad.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via www.danskekirkersraad.dk samt nyhedsmails. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Danske Kirkers Råd, herunder aktiviteter som 

konferencer, gudstjenester, debataftener, lobbyarbejde mm.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger:  

 

Danske Kirkers Råd 

IN-nr.: 00162  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 2000 Frederiksberg/www.danskekirkersraad.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.danskekirkersraad.dk, nyhedsbreve og 

http://www.danskekirkersraad.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/
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Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for drift af Danske Kirkers Råd, herunder aktiviteter 

som debatfora, foredrag, seminarer, dialogmøder, gudstjenester, inspirationsdage m.m.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Danske Sømands- og Udlandskirker 

IN-nr.:00055 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Smallegade 47, 2000 Frederiksberg 

www.dsuk.dk   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiderne dsuk.dk, dsuk-butik.dk, 

henvisninger fra Facebook-side, SMS samt indstik i Kristeligt Dagblad. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Danske Sømands- og Udlandskirkers generelle 

virke, som fremgår af vedtægternes § 3. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

DanskOase 

IN nr.: 00078 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rude Havvej 11, 8300 Odder – www.danskoase.dk 

http://www.dsuk.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.danskoase.dk, hvor der kan 

betales via betalingsmodul, SMS og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for DanskOases kirkelige arbejde med fokus på fornyelse, 

udrustning og mission. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskabet for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dansk-vietnamesisk Venskabsforening 

IN nr.: 01722 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lærdalsgade 7, 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved girokort og på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af hospitalsudstyr til hospitaler i Vietnam i 

samarbejde med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh-byen.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

DanWatch 

IN nr.: 00734 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svanevej 12, 4. sal 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via hjemmeside www.danwatch.dk, sociale medier som f.eks. Facebook, 

nyhedbrev, SMS, telemarketing, crowdfunding samt ved arrangementer som f.eks. 

konferancer, årsmøder og foredrag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for DanWatch’s formål og virke jf. Danwatch’s fundats. 

Denne konkrete indsamling vil blive anvendt til løbende drift og administration. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Boldspil-Union 

IN nr.: 01064 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

DBU Allé 1, 2605 Brøndby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dbu.dk . 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for DBU’s overordnede virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 01-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dansk Velgørenheds Halvmåne 

IN nr.: 01753 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Emmasvej 10, 1. tv., 8220 Brabrand 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier samt på foreningens kontorer i Aarhus og København.  

Indsamlingsområde: 

http://www.dbu.dk/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhedsarbejde i forhold til forældeløse børn, fattige 

samt truede familier i katastrofeområder såsom Libanon, Palæstina, Somalia og Sydtyrkiet. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

DCL Football Aarhus Denmark 2016 

IN nr.: 01016 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Michael Vestergaard, e-mail: mv@globensport.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay, via udsendelse af postkort og plakater samt via 

hjemmesiden www.dcl-aarhus2016.com. Endvidere vil foldere blive lagt frem på caféer mv. i 

Aarhus Kommune. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til gennemførelse af 9th Deaf Champions League Football Aarhus 

2016, som afholdes 9. – 14. maj 2016 for de 16 bedste døve europæiske fodboldhold. 

  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til deltagelse i fremtidige fodboldturneringer udenfor 

Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

20-08-2015 til 20-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 20-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

DearFuture 

IN nr.: 01495 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:mv@globensport.dk
http://www.dcl-aarhus2016.com/
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 Nordrupvej 122, 4100 Ringsted 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved foreningens hjemmeside www.dearfuture.dk, Facebook, 

bankoverførsel, MobilePay, PayPal og ved foredrag.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og drift af et Drop-In Center i Cebu City på 

Filippinerne. Formålet med centret er at hjælpe filipinske gadebørn til at få mad 3 gange om 

dagen, medicinsk behandling efter behov samt skolegang.  

Indsamlingsperiode:  

28-06-2016 til 28-06-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 27-12-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

De Forenede Hjerter 

IN nr.: 00933 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Elias Markussen, e-mail:info@forendendehjerter.dk 

www.forenedehjerter.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser, Facebook, MobilePay og betalingsmodul på 

foreningens hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til 

- at iværksætte humanitært hjælpearbejde til verdens fattigste og kriseramte familier.  

- at sikre at nødhjælpen når frem til dem, der har mest brug for det. 

- skabe opmærksomhed omkring verdens fattige og kriseramte områder. 

- skabe trygge rammer hos fattige og kriseramte familier og børn og give dem en 

stemme. 

- kunne nå kriseramte regioner på den hurtigste og mest effektive måde.  

Indsamlingsperiode:  

15-05-2015 til 15-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 14-11-2016 

http://www.forenedehjerter.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

De Grønne Pigespejdere 

IN nr.: 01748 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: mbn@korpskontoret.dk Hjemmeside: www.pigespejder.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.pigespejder.dk samt Facebook – hertil 

MobilePay og bankkonto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for De grønne pigespejderes arbejde for at fremme pigespej-

deraktiviteter i hele Danmark, jf. organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

De Grønne Pigespejdere 

IN nr.: 01749 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: mbn@korpskontoret.dk Hjemmeside: www.pigespejder.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.pigespejder.dk samt Facebook – hertil 

MobilePay og bankkonto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for De grønne pigespejderes arbejde for at fremme pigespej-

deraktiviteter i hele Danmark, jf. organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

mailto:mbn@korpskontoret.dk
mailto:mbn@korpskontoret.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

DEF’s Børne- og Ungdomsforening 

IN nr.: 00904 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Valdemarsvej 28, 8960 Randers SØ 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Tronholmen, 8960 Randers SØ, www.lobforlivet.dk, Facebook: Løb 

for Livet (Nonprofitorganisation), deltagerbetaling ved eventet, løberne/deltagerne sørger for 

sponsorer, som giver x antal kr. pr. løbet km. Dertil opstilles der boder, hvor der sælges 

drikkelse, kage og snacks.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for A21, som er en organisation, der bekæmper 

menneskehandel.  

Indsamlingsperiode:  

25-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 24-10-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Deichmann Sko Aps                                                                                                IN nr.: 01161 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Cartey 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i Deichmanns butikker i hele landet 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Deichmanns internationale hjælpeorganisation Wort und 

Tat, der løbende støtter projekter i blandt andet Indien, Tanzania og Grækenland. 

Organisationens hjemmeside er www.wordundtat.de/en/ 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.lobforlivet.dk/
http://www.wordundtat.de/en/
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Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Deichmann Sko Aps                                                                                                IN nr.: 01288 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Cartey 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i Deichmanns fysiske butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Deichmanns internationale hjælpeorganisation Wort und 

Tat, der løbende støtter projekter i blandt andet Indien, Tanzania og senest under 

flygtningekrisen i Europa.  

Organisationens hjemmeside er www.wordundtat.de/en/ 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Deichmann Sko Aps                                                                                                IN nr.: 01760 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Cartey 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i Deichmanns fysiske butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Deichmanns internationale hjælpeorganisation, 

Wortundtat, der løbende støtter projekter i blandt andet Indien og Tanzania. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.wordundtat.de/en/
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jacob Fortlingersvej 1, 2770 Kastrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via mobilepay, kontant, bankoverførelse, girokort, skiltning, flyers mv. 

Opfordring til bidrag sker på Den Blå Planet, via hjemmesiden www.denblaaplanet.dk og med 

nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Blå Planet, Danmarks Akvariums arbejde med forsk-

ning og naturbevaring. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 01-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium                                                             IN nr.: 01213 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jacob Fortlingersvej 1, 2770 Kastrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via mobilepay, kontant, bankoverførelse, girokort, skiltning, flyers mv. 

Opfordring til bidrag sker på Den Blå Planet, via hjemmesiden www.denblaaplanet.dk og med 

nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Blå Planet, Danmarks Akvariums arbejde med forsk-

ning og naturbevaring. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 30-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Den Blå Planet – Danmarks Akvarium 

IN nr.: 00173 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via SMS, MobilePay, kontant, bankoverførsler, 

fremsendelse af girokort samt online funding. Indsamlingen foregår endvidere på matriklen 

og digitalt, via webadresse samt i nyhedsbrevet for tilmeldte interesserede. Derudover 

reklameres der for formålet og muligheden for at donere penge gennem skiltning, flyers, m.m.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Den Blå Planet, Danmarks Akvariums arbejdet med 

forskning og naturbevarelse.  

Der er planlagt følgende fire specifikke indsamlinger i 2016:  

 Støt kampen for et hav uden plastik 

 Støt forskning i grøndlandshajen 

 Giv is til havodderne 

 Giv frokost til hammerhajerne 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Den Danske Diakonissestiftelse  

IN nr.: 00107 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via betalingslink på hjemmesiden, annoncer i 

elektroniske og trykte nyhedsbreve, sociale medier, avisannoncer og opstilling af 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler vil blive anvendt til fordel for det diakonale omsorgsarbejde, som Den 

Danske Diakonissestiftelse ifølge vedtægterne har forpligtet sig til at yde offentligheden. Dette 

med stærkt fokus på sociale aktiviteter for ældre og psykisk sårbare samfundsborgere.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Den Danske Israelsmission 

IN-nr.: 00067 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. / www.israel.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Den Danske Israelsmissions hjemmeside www.israel.dk, e-mails, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for projekter i Israel og til arbejdet generelt, jf. 

formålsparagraffen.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Den Danske Naturfond 

IN-nr.: 01262 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.DDNF.dk samt via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

http://www.israel.dk/
http://www.israel.dk/
http://www.ddnf.dk/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål til at forbedre naturtilstande 

og vandmiljøet i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Den Etiopisk-ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark 

IN-nr.: 01529 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ryparken 170, st. tv., 2100 København Ø. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook, MobilePay og kontooverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af den gæld på 229.000 kr. som Misrak Berhanu, 

Byagervej 30A, 8330 Beder, har pådraget sig som led i bestræbelserne med at få bragt sine 

kidnappede børn til Danmark.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis betaling af gælden. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til et velgørende formål valgt af Tewahedo-kirken.  

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 31-07-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Den Selvejende Institution Min Ven Katten Hobro 

IN-nr.: 00972 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Friheden 12, 9500 Hobro/www.minvenkattenhobro.dk  
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.minvenkattenhobro.dk, flyers, MobilePay, salg af armbånd, 

webshop, indsamling af låg, kuglepenne og tassimo-kapsler, SMS-donationer, 

indsamlingsbøsser, giroindbetalinger, kontoindbetalinger, www.booomerang.dk, Caremaker 

og kattesitter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for internatet Min Ven Katten Hobro og de herreløse katte i 

hele Mariagerfjord Kommune. 

Indsamlingsperiode:  

08-06-2015 til 08-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Depressionsforeningen 

IN-nr.: 00838 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vendersgade 22, kld., 1363 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.depressionsforeningen.dk, Facebook, 

Betternow, SMS, samt medlemsbladet ”Balance”. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Depressionsforeningen  

IN-nr.: 01711   

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trekonergade 64, st., 2500 Valby 

http://www.minvenkattenhobro.dk/
http://www.booomerang.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens medlemsblad Balance og MobilePay samt på Facebook 

og på hjemmesiden www.depressionsforeningen.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Depressionsforeningens generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Depressionsforeningen  

IN-nr.: 01711   

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trekonergade 64, st., 2500 Valby, www.depressionsforeningen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved medlemsblad, Facebook, SMS, MobilePay og 

www.depressionsforeningen.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Depressionsforeningens generelle virke. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Det Danske Bibelselskab 

IN-nr.: 00717 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksborggade 50, 1360 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, annoncering i pressen, på internettet, udsendelse af 

nyhedsbreve, direct mails, udsendelse af kvartalsbladet ”Bibelen & Verden” samt lignende 

http://www.depressionsforeningen.dk/
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tematiske magasiner om foreningens arbejde, Facebook, SMS-donationer samt diverse mobil-

betalinger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Bibelselskabets arbejde for at fremme bibelbrug, 

bibellæsning, bibelkundskab, sociale projekter og nødhjælp. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er pt. ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Det Danske Bibelselskab 

IN-nr.: 00179 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksborggade 50, 1360 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved direct mail, hjemmeside, SMS, Facebook og 

kvartalsblad. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for bibelfremme og bibeloversættelse samt hjælp og 

støtte til udsatte grupper, herunder flygtninge og forfulgte kristne. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 2 uger efter 30-06-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Det Danske Spejderkorps 

IN-nr.: 01746 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

e-mail: mbp@korpskontoret.dk Hjemmeside: www.dds.dk  

Indsamlingsmåde: 

mailto:mbp@korpskontoret.dk
http://www.dds.dk/
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Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dds.dk samt Facebook - hertil MobilePay og 

bank-konto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Det Danske Spejderkorps’ arbejde for at fremme 

spejderak-tiviteter i hele Danmark, jf. organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Det Danske Spejderkorps 

IN-nr.: 01747 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

e-mail: mbp@korpskontoret.dk Hjemmeside: www.dds.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dds.dk samt Facebook - hertil MobilePay og 

bank-konto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Det Danske Spejderkorps’ arbejde for at fremme 

spejderak-tiviteter i hele Danmark, jf. organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Det Europæiske Hus 

IN-nr.: 01011 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Uraniavej 5, 1878 Frederiksberg C/www. europeanhouse.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, www.europeanhouse.org, flyvers samt indsamling af 

mailto:mbp@korpskontoret.dk
http://www.dds.dk/
http://www.europeanhouse.org/
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værktøj og hjælpemidler på Sjælland. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af seks værksteder for unge med handicap i 

Bishkek og Jalalalbad, Kirgisistan.  

Indsamlingsperiode:  

23-07-2015 til 31-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Det Kongelige Danske Haveselskab 

IN-nr.: 00005 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Att.: Henriette Stenbæk, Jægersborgvej 47, 2800 Kongens Lyngby 

Indsamlingsmåde: 

Gennem Haveselskabets hjemmeside, Facebook, magasinet Haven, ved opstilling af 

indsamlingsbøsser i Svendborg, på messer og stande over hele landet, SMS og MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for et multikulturelt haveprojekt, som vedrører 

etablering af køkkenhaver for både nydanskere og danskere i landsbyerne i Vejen Kommune.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Årsregnskab for 2015 er modtaget. 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Det Sociale Netværk 

IN-nr.: 00005 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Foreningen Det Sociale Netværk 
Att.: Anne-Mette Nielsen 
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Østergade 5, 3. sal 1100 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesider, der tilhører Det Sociale Netværk: Psykisksaarbar.dk, 

headspace.dk og ungekompasset.dk. Derudover vil indsamlingen også foregå ved SMS, 

annoncer, crowdfunding, Facebook, Instagram, Twitter samt indsamlingsbøsser i samarbejde 

med partnere såsom konferencer, festivaller, butikker og detailhandlere. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens projekter, der har fokus på den 

forebyggende indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. Projekterne kan 

eksempelvis være headspace, Ungekompasset, mindU, Unge på Vej m.fl. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

DGI 

IN-nr.: 00185 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.gaveindsamling.dgi.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for almenvelgørende formål med henblik på at styrke 

de frivillige foreninger som ramme om idræt.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 
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Diabetesforeningen 

IN-nr.: 00019 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.diabetes.dk, samarbejdsparteres hjemmesider som eksempelvis 

BetterNow, SMS, Facebook, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, annoncering i egne og 

eksterne medier, partnerskaber med virksomheder, foreninger og enkeltpersoner, events, 

flaskepant, Swipp samt ved salg af produkter via detailhandelen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Diabetesforeningens formålsbestemte arbejde for 

at forbedre livskvaliteten og øge helbredsmulighederne for diabetikere samt at oplyse om og 

forebygge diabetes og dens følgesygdomme.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er godkendt.  

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

I perioden fra oktober/november 2014 og frem til 31-12-2015 afholder Diabetesforeningen 

en indsamling, hvor der indsamles til henholdsvis Diabetesforeningen og 

BørneCancerfondens formålsbestemte arbejde. Ved indsamlingens afslutning bliver beløbet 

delt 50/50 mellem Diabetesforeningen og BørneCancerfonden.  

 

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 

IN-nr.: 00085 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Betternow samt fondsansøgninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.diabetes.dk/
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Indsamlede midler anvendes til fordel for Stiftelsens forskellige diakonale tilbud: Sankt Lukas 

Hospice, Børnehospice, Sankt Lukas Hospice, Bofællesskabet Rosenly, Café Mødestedet, 

Refugium Smidstrup Strand og Integrationsindsats.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur  

IN-nr.: 00049 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bryggervangen 55, 2100 København Ø. 

Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af indsamlingsbøsser i forbindelse med DIGNITY arrangementer og 

mødeaktiviteter, sms-donationer, MobilePay, via www.dignityinstitute.dk, husstandsomdelte 

tryksager, direct mails og adresseløse forsendelser, e-mails, digitale medier, web-bannere, 

printannoncer i dagblade og tryksager, via auktion på Lauritz.com, via TV og radio, sociale 

indsamlingsplatforme, indsamlingsbeholder i Københavns Lufthavn og www.stoptortur.dk.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for DIGNITYs generelle arbejde med rehabilitering af 

torturofre samt forskning i og forebyggelse af tortur i hele verden. Midlerne skal ligeledes 

anvendes til akut nødhjælp i krigs-, borger-, konflikt- og katastroferamte områder.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

DINNødhjælp 

IN-nr.: 00144 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kildehøjen 32, 8240 Risskov 

http://www.dignityinstitute.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foreningens hjemmeside www.dinnoedhjaelp.dk 

ved bankoverførsler eller overførsler via MobilePay eller PayPal. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at hjælpe børn i Nigeria som bliver beskyldt for at være 

hekse, til foreningens oplysnings- og redningsarbejde i Nigeria samt til at drive foreningens 

børnehjem i Nigeria.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 er ikke modtaget. Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 

14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

DM-Aid 

IN-nr.: 00103 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blågårdsgade 51, 2200 København N – www.dmaid.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på foreningens hjemmeside, på sociale medier, ved 

SMS, opstilling af indsamlingsbøsser samt i trykt materiale. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for forældreløse børn, vandprojekter, 

mikrofinansprojekter, støtte til skole og uddannelse, bespisning af fattige samt til religiøse 

højtider. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

http://www.dinnoedhjaelp.dk/
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DR Giro 413 

IN-nr.: 00641 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i radioen og via DRs hjemmeside. Donationer sker ved konto-

overførelse, giro og SMS-donation samt via ”Giro 413 – Live”, hvor der vil være mulighed for 

at give et bidrag i en beholder.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Giro 413, som støtter aktiviteter, projekter og events for 

socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

  

 

DR Giro 413 

IN-nr.: 01240 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via radioprogrammet Giro 413, hvor lytterne kan donere midler til Giro 

413. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede 

børn og unge under 18 år i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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DR Giro 413 

IN-nr.: 01784 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via radioprogrammet Giro 413, som sendes på DR P5 hver søndag; 

lyttere donerer og får samtidig opfyldt et musikønske. Der benyttes giro og SMS 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede 

børn og unge under 18 år i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

  

 

 

 

 

D.S.I. Fregatten Jylland 

IN-nr.: 00856 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

S.A. Jensens Vej 4, 8400 Ebeltoft 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved postforsendelser samt opstilling af indsamlingsbøsse i Fregatten 

Jyllands Museumshal. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den selvejende institution Fregatten Jyllands arbejde i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 
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Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

  

 

 

DSI Givskud Zoo Zootopia 

In nr.: 00910 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Løveparkvej 3, Givskud, 7323 Give, www.givskudzoo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser i Givskud Zoo Zootopia, via Swipp og Mobilpay, 

via hjemmesiden www.givskudzoo.dk, via salg af produktet ”dyrepasser for en dag” samt salg 

af guldgravermønter ved aktiviteten ”Guldvask” 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Givskud Zoo Naturfond som støtter naturbevarelse via 

en række projekter, som fremgår af hjemmesiden www.givskudzoo.dk. 

Indsamlingsperiode:  

28-03-2015 til 28-03-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

DSI Givskud Zoo Zootopia 

In nr.: 01391 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Løveparkvej 3, Givskud, 7323 Give, www.givskudzoo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser i Givskud Zoo Zootopia, via Swipp og Mobilpay, 

via hjemmesiden www.givskudzoo.dk, via salg af produktet ”dyrepasser for en dag” samt salg 

af guldgravermønter ved aktiviteten ”Guldvask” 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Givskud Zoo Naturfond som støtter naturbevarelse via 

en række projekter, som fremgår af hjemmesiden www.givskudzoo.dk. 

http://www.givskudzoo.dk/
http://www.givskudzoo.dk/
http://www.givskudzoo.dk/
http://www.givskudzoo.dk/
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Indsamlingsperiode:  

29-03-2016 til 31-03-2017  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Du GØR forskellen 

In nr.: 01038 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lodbrogsvej 79, 8660 Skanderborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.dugoerforskellen.dk, Facebook, MobilePay, bankoverførsel, 

PayPal, sponsorater, foredragsarrangementer og støttearrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til at give gade- og udsatte børn i Tanzania et hjem med 

kost/logi, kærlighed, medicinal pleje, tryghed, omsorg, skolegang og uddannelse. Der udføres 

derudover forebyggende oplysningsarbejde i lokalsamfundet. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Du GØR forskellen 

In nr.: 01282 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lodbrogsvej 79, 8660 Skanderborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via donationer via hjemmesiden www.dugoerforskellen.dk, Facebook, 

MobilePay, bankoverførsel, PayPal, sponsorater, foredragsarrangementer og 

støttearrangementer/tiltag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

http://www.dugoerforskellen.dk/
http://www.dugoerforskellen.dk/
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De indsamlede midler skal anvendes til at redde gadebørn i Tanzania. Børnene gives et hjem, 

hvor deres materielle behov dækkes med kost/logi, medicinal pleje, skolegang og uddannelse, 

samt gives kærlighed, tryghed, omsorg.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Dyreforeningen Kattens Værn 

IN-nr.: 00093 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sandager 11, 2000 Frederiksberg 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foreningens hjemmeside, Facebook, medlemsblad, 

webindkøbssamarbejder, salg fra webshop, SMS samt opstilling af indsamlingsbøsser på 

messer, udstillinger, åbent hus, udvalgte dyrlæger mv. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, herunder med at forbedre 

forholdende for landets vildlevende katte, oplysningskampagner samt drift af internater for 

herreløse katte. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dyrenes Beskyttelse 

IN-nr.: 00099 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via annoncering, udsendelse af nyhedsbrev, postal 

udsendelse, opfordring i radio og TV, ved events, indsamlingsbøsser, internettet og 
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tilknyttede medier, f.eks. sms og Facebook, samt organisationens egne medier, hjemmesider 

og magasin. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens generelle formål med at hjælpe dyr i 

nød og øge dyrevelfærden. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Dyreværnet – Foreningen til værn for Værgeløse Dyr 

IN-nr.: 00102 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på foreningens hjemmeside www.dyrevaernet.dk, SMS, 

bankoverførelser, opstilling af indsamlingsbøsser, MobilePay, ved kontante donationer på 

foreningens adresse, Swipp, på indsamlingsportalen Betternow samt ved arrangementer på 

Damhuskroen og lignende steder, hvor gæster kan vælge at betale en overpris for billetten, 

som så går til Dyreværnet. Videre opfordres til, at virksomheder kan donere en procentsats af 

deres omsætning i en given periode. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Dyreværnet i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 
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Døvefonden 

IN-nr.: 00817  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brohusgade 17, 4., 2200 København N  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girokort en gang årligt i oktober måned samt via 

www.deaf.dk.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Døvefondens arbejde til gavn for døve og hørehæmmede, 

tilskud til lokale medlemsforeninger, enkelte personer, institutioner og Danske Døves 

Landsforbund.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

E 

Emergency Architecture & Human Rights 

IN-nr.: 00834  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørre Alle 7, 2200 København N. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved MobilePay, Facebook, ved offentligt dagsevent på Verdens Kultur 

Centret, Nørre Alle 7, 2200 København N samt på et crowdfunding site på internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække Emergency Architecture & Human Rights’ udgifter i 

forbindelse med genopbygningen af to folkeskoler i Dolaka-distriktet i Nepal, henholdsvis 

Gogandanda Primary School og Kalapeni Secondary School. Projektet gennemføres i 

samarbejde med lokalbefolkningen og den nepalesiske NGO Rural Reconstruction Nepal. 

http://www.deaf.dk/
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Udgifterne omfatter transport, per diem, læringsforløb med lokalbefolkningen og regionalt 

teknisk personel samt vidensindsamling og rapportskrivning.  

Indsamlingsperiode:  

20-08-2016 til 20-09-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Emmanuel Arts  

IN-nr.: 00834  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Universitetsparken 5, 43., 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, herunder www.emmanuel-arts.dk, 

www.caremaker.dk, www.boomerang.dk og Facebook. Derudover foregår indsamlingen på 

markeder rundt omkring i Danmark, ved fundraising events og via indsamlingsbøsser i 

enkelte butikker.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens velgørende formål. Foreningen støtter 

Emmaniel Arts’ driftsudgifter og Emmanuel Arts Kenya, som er organisationens egen skole i 

Kenya, hvor gadebørn kan lære forskellige slags kunst og håndværk, som de kan leve af.    

Indsamlingsperiode:  

31-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Emmanuel Arts  

IN-nr.: 01345  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Universitetsparken 5, 43., 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, herunder www.emmanuel-arts.dk, Facebook, 

fundraisingevents, indsamlingsbøsser i butikker samt ved markeder. 

http://www.emmanuel-arts.dk/
http://www.caremaker.dk/
http://www.boomerang.dk/
http://www.emmanuel-arts.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Emmanuel Arts’ driftsudgifter samt til Emmaanuel Arts Kenya, som 

er foreningens egen skole i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 31-12-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Emily and Cathy Foundation 

IN-nr.: 00656  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrnæsvej 6C, 4700 Næstved 

Indsamlingsmåde: 

Via sociale medier f.eks. Facebook, Instagram og blogs, på hjemmesider blandt andet 

www.emilyandcathy.wix.com/emilyandcathy, via SMS og flyers, samt ved sponsorløb, 

annoncering af projekt og indsamling, gudstjenester, møder, foredrag og eventuelt ved 

indsamling blandt offentlige myndigheder så som kommuner. Der vil også blive søgt fonde og 

legater på vegne af organisationen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe gadebørn i Uganda (STREET KIDS).  

Indsamlingsperiode:  

14-10-2014 til 14-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Emmaus fonden 

IN-nr.: 00172  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højskolevej 9, 4690 Haslev 
http://galleri-emmaus.dk/ 

http://www.emilyandcathy.wix.com/emilyandcathy
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Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, nyhedsbreve, indsamlingsbøsser og 

annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at drive fondens virksomhed Galleri Emmaus i henhold til 

vedtægternes § 2. Et eventuelt overskud, når driften er dækket, udloddes i henhold til 

vedtægternes § 9.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Energi Nord 

IN-nr.: 01246  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Over Bækken 6, 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.lysiafrika.dk,  samt ved at virksomheder 

henvender sig til Energi Nord A/S, hvorefter virksomheden modtager en faktura på det 

ønskede støttebeløb. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af solcellelamper og solcelleanlæg til Uganda, samt til 

distribution, opsætning og vedligehold af disse. Køb, distribution og vedligehold foregår i 

samarbejde med JEEP Folkecenter, der er bosiddende i Uganda. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.lysiafrika.dk/
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Eniig Energi A/S 

IN-nr.: 01701  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Over Bækken 6, 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmeside www.lysiafrika.dk og ved at bidragsydere kan sende en 

SMS med koden AFRIKA til 1999. For så vidt angår erhvervsvirksomheder, indsamles der 

også ved personlig henvendelse til Eniig Energi. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af solcellelamper og solcelleanlæg til Uganda, samt til 

distributi-on, opsætning og vedligehold af disse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Et Hjerte For Alle 

IN-nr.: 01157  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Storegade 30, 6200 Aabenraa/www.ethjerteforalle.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via kontooverførsler, salg af julesmykker i perioden mellem den 6. 

december 2015 og den 20. december 2015 syv steder i Aabenraa, ved salg i genbrugsbutikker 

samt ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Aabenraa Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for mindrebemidlede med bopæl i Aabenraa Kommune. 

Indsamlingsperiode:  

14-10-2014 til 14-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 22-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Et Hjerte For Alle 

IN-nr.: 01157  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Orla Jensen, Egeparken 96, 6230 Rødekro, Aabenraa/www.ethjerteforalle.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at firmaer og privatpersoner indbetaler bidrag direkte til 

foreningens bankkonto, herunder via foreningens hjemmeside www.ethjerteforalle.dk, samt 

ved opstilling af julehjertesparebøsser i Julehjertebyen og i forretninger, der ønsker at deltage 

i indsamlingen. 

Indsamlingsområde: 

Aabenraa Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til julehjælp til mindre bemidlede med folkeregisteradresse i 

Aabenraa kommune. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30. juni 2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Et Hjerte For Alle 

IN-nr.: 01755  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Orla Jensen, oj@ethjerteforalle.dk  

www.ethjerteforalle.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indbetaling direkte til foreningens bankkonto, opstilling af 

julehjertesparebøsser i Julehjertebyen og i forretninger samt gennem virksomheder, der 

ønsker at deltage i indsamlingen. Der indsamles endvidere via foreningens hjemmeside 

www.ethjerteforalle.dk og MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende, dog primært i Aabenraa Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til julehjælp til mindrebemidlede med folkeregisteradresse i 

Aabenraa Kommune. 

mailto:oj@ethjerteforalle.dk
http://www.ethjerteforalle.dk/
http://www.ethjerteforalle.dk/
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Indsamlingsperiode:  

02-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30. juni 2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

European Orphanage Children Against Social Exclusion  

EOCASE 

IN-nr.: 00970  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gartnervænget 17, 7100 Vejle 

www.eocase.eu 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.eocase.eu, på Facebook og Linkedin, via 

annoncering og crowdfunding.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering og administration, herunder lønninger, husleje, 

overhead materialer, ekstern rådgivning, samt fremtidig drift af den selvejende institution 

EOCASE. 

Indsamlingsperiode:  

09-06-2015 til 09-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 08-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

ExcaliCare Children’s Organisation IVS 

IN-nr.: 00965  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Julsøvej 24 B, 8240 Risskov 

www.excalicare.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via fysiske og elektroniske nyhedsbreve, blade, brochurer, 

pressemeddelelser, hjemmesiden www.excalicare.dk, opstilling af indsamlingsbøsser, 

Mobilepay, Facebook, Youtube, LinkedIn og andre sociale medier, indsamlingsportaler, 

herunder www.betternow.dk, henvendelse til firmaer, organisationer og fonde, salg af 

http://www.eocase.eu/
http://www.excalicare.dk/
http://www.betternow.dk/
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merchandise, samt annoncering i medierne, herunder dagblade, tv og online. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af ExcaliCare Children’s Organisation IVS, 

herunder afholdelsen af forskellige camps rettet mod de kræftramte børn og unge og deres 

familier samt øvrige udgifter i forbindelse med driften.  

Alle midler vil blive anvendt i forhold til ExcaliCares vision, mission og værdier, som fremgår 

af hjemmesiden www.excalicare.dk. 

Indsamlingsperiode:  

15-06-2015 til 14-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ezidi Kulturforening i Danmark 

IN-nr.: 00750  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skolesiden 17, 1. th., 2700 Brønshøj 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.ezidi.dk, på de sociale medier, via SMS og ved 

opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ezidiere i Irak, der siden august 2014 er blevet fordrevet 

fra deres hjem af terrororganisationen Islamisk Stat, og som nu lever i flygtningelejre i Irakisk 

Kurdistan. 

Indsamlingsperiode:  

07-12-2014 til 07-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Indsamling ej afholdt. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

F 

http://www.excalicare.dk/
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Fagligt Fælles Forbund 

IN-nr.: 01425 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kampmannsgade 4, 1790 København V.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.3f.dk, Facebook, MobilePay, Swipp og SMS. 

Endvidere via indsamlingsbøsser opstillet i forbindelse med 3Fs kongres samt via salg af 

materialer ved offentlige arrangementer, hvor 3F deltager med en stand eller lign.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte tre faglige organisationer i Guatemala (FESTRAS, SITRABI 

og FESTRANSGUA) i deres arbejde for at fremme respekten for arbejdstagernes rettigheder. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 31-12-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Familier med kræftramte børn 

IN-nr.: 00119 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Århusvej 51, 8643 Ans By/www.fmkb.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via anvendelse af trykte og elektroniske medier, 

herunder også sociale medier, events, indsamlingsplatforme, herunder f.eks. Betternow, SMS, 

MobilePay, Swipp og ved opstilling af indsamlingsbøsser og montrer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for gennemførelse af faglige, rekreative og sociale 

aktiviteter for kræftramte børn og unge samt deres familier i overensstemmelse med 

forenings vedtægtsbestemte formål.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

http://www.3f.dk/
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§ 4, stk. 1. 

 

Fattigdom 

IN-nr.: 00882 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Engvang 3, 2. th., 4300 Holbæk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-gruppen ”Fattigdom”. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for albanere i nød. De skal ikke modtage kontanter, men 

have hjælp i form af medicin, operation, uddannelse, hjælp til at få et hjem, og hjælp til 

madvarer til for eksempel et år. 

Indsamlingsperiode:  

11-01-2015 – 11-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 10-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

F. C. København Fan Club 

IN-nr.: 01419 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Øster Allé 50, st. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af indsamlingsbøsser og MobilePay. For sidstnævnte reklameres 

der på hjemmesider, Facebook og Instagram. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes med det formål at indkøbe materialer til tifoer, herunder bannere og flag, 

samt stemningsskabende redskaber, herunder trommer og megafoner. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 – 30-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 29-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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FDF Sejlcenter Viborg 

IN-nr.: 01209 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørre Søvej 11, 8800 Viborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, avisartikler, FDF-arrangementer og flyers. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for reetablering af stjålet broddæk ved FDF Sejlcenter.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af indkøb af brodæk. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til etablering af sejlerhus og færdiggørelse af ”Projekt 

sejlcenter”.  

Indsamlingsperiode:  

02-11-2015 – 02-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fejø Børne- og Kulturhus  

IN-nr.: 01007 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.fejoeliv.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser, intern e-mailliste, www.fejoeliv.dk, Facebook og 

pressemeddelelser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at opretholde skolegang på Fejø i skoleåret 2015-2016, 

idet øens folkeskole lukkede ved udgangen af skoleåret 2014/2015.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at 

http://www.fejoeliv.dk/
http://www.fejoeliv.dk/
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opretholde skolegang i den periode, hvor der er midler til det. 

Indsamlingsperiode:  

24-06-2015 – 23-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest to uger efter 22-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Finn Nørgaard Foreningen 

IN-nr.: 00853 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ole Mølgaard, Hjemmeside: www.finn-norgaard.dk, Telefon: 29 46 39 19, 

e-mail: olemlgaard@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via egen hjemmeside: www.finn-norgaard.dk og sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde. Foreningen har til formål 

at sikre en videreførelse af Finn Nørgaards arbejde. Foreningen vil uddele støtte til udsatte – 

primært børn og unge, f.eks. integrationsarbejde og inklusionsprojekter. Foreningen 

forventes at udele støtten én gang om året den 14. februar, som var den dag, hvor Finn 

Nørgaard mistede livet. 

Indsamlingsperiode:  

21-02-2015 – 20-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 19-08-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

FitForKids 

IN-nr.: 01212 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jernbane Allé 39, 2720 Vanløse 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.fitforkids.dk, Facebook, SMS, indsamlingsbøsser, 

flyers samt ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

http://www.finn-norgaard.dk/
mailto:olemlgaard@gmail.com
http://www.finn-norgaard.dk/
http://www.fitforkids.dk/


 
 
 

   

146 
 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at tilbyde vægttabsprogram til 

børn mellem 7- 15 år og deres familier.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 – 01-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp 

IN-nr.: 00047 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørregade 15, 1165 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, sms, Direct Mail, MobilePay/Swipp, 

opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling 

via egen-indsamling, øvrige egen-indsamlinger via betternow, direct respons TV, udsendelse 

af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay og Swipp til 2015.   

Salg af bæredygtig el hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp. 

Salg af varer til virksomheder via Buy Aid der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10 

% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Folkekirkens Nødhjælps formål, herunder 

katastrofearbejde og nødhjælp.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fonden A Race Against Breast Cancer  

IN-nr.: 00761 

http://www.noedhjaelp.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrlægevej 88, 1870 Frederiksberg C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, SMS-donation, udsendelse af nyhedsbreve/e-mails, 

events, catwalk, udstillinger, indsamlingsbøsser, mobile løsninger (Mobile Pay, Swipp etc.), 

brochure, go-cards samt hjemmesiden www.araceagainstbreastcancer.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for brystkræftforskning i Dansk Center for Translationel 

Bryst-kræftforskning. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden A Race Against Breast Cancer  

IN-nr.: 01266 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrlægevej 88, 1870 Frederiksberg C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.araceagainstbreastcancer.dk, Facebook, SMS, mobile enheder 

som MobilePay og Swipp m.fl., nyhedsbreve/e-mails, brochurer, Gocards (postkort), events, 

udstillinger, opstilling af indsamlingsbøsser, fondsansøgninger og ansøgninger om 

virksomhedssponsorater.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for brystkræftforskning i Dansk Center for Translationel 

Brystkræftforskning (DCTB).  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.araceagainstbreastcancer.dk/
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Fonden A Race Against Breast Cancer  

IN-nr.: 01745 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrlægevej 88, 1870 Frederiksberg C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.araceagainstbreastcancer.dk, Facebook, nyhedsbreve/e-mails, 

events, udstillinger, mobile enheder som MobilePay, brochurer, postkort, fondsansøgninger 

og ansøgninger om virksomhedssponsorater.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for brystkræftforskning i Dansk Center for Translationel 

Brystkræftforskning (DCTB).  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Arena Nord  

IN-nr.: 01653 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søren Bregnhøj, Harald Nielsens Plads 1, 9900 Frederikshavn 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i lokale og regionale aviser og nyhedskanaler - ved brug af Facebook og 

lignende sociale medier, samt på egen hjemmeside. Endvidere ved bankoverførsel samt 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af en bronzestatue af den afdøde, lokale helt og 

kendis Harald Nielsen (fodboldspiller) på pladsen, opkaldt efter Harald Nielsen, foran Arena 

Nord. Endvidere anvendes midlerne til generel forskønnelse af pladsen. 

Såfremt der ikke indsamles midler nok til opfyldelse af formålet, anvendes midlerne til en 

anden type statue eller monument og/eller forskønnelse af pladsen i mindre skala end 

oprindeligt tænkt. 
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Indsamlingsperiode: 

26-10-2016 til 25-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-04-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904   

     IN-nr.: 00114 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandlodsvej 7, 2300 København S. www.bhd.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via foreningens hjemmeside www.bhd.dk, nyhedsbreve, sms, online donation, 

giro/bankoverførsel, MobilePay, Swipp, Facebook, onlineportaler samt events og 

arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for anbragte børn og unge i Danmark igennem 

aktiviteter og events, der styrker deres selvværd og udvikler deres kompetencer.  

De indsamlede midler anvendes desuden til ”Drømmebanken”, der opfylder personlige 

drømme for del enkelte barn, samt drømme der vedrører en hel institution.  

De indsamlede midler anvendes herudover til ”Børnenes IT-fond”, der uddeler bærbare 

computere til anbragte børn og unge i Danmark.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C 

Kontaktperson: Krista Sülau Valstorp, e-mail: ksv.ikl@cbs.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.betternow.dk. Kampagne for indsamlingen 

http://www.bhd.dk/
http://www.bhd.dk/
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gøres på diverse sociale medier og gennem www.coursera.org. 

Indsamlingsområde: 

Hele Danmark. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til opstart af projekter/ virksomheder med et socialt mål 

udvalgt af en jury bestående af professionelle indenfor feltet.  

 

Indsamlingen sker som en del af kurset 'Social Entrepreneurship' der bliver udbudt af 

Copenhagen Business School, gennem online portalen Coursera.org. 

Indsamlingsperiode: 

01-09-2014 til 01-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Fristaden Christiania 

IN-nr.: 00451 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fonden Fristaden Christiania, c/o Skindergade 23, 1159 København K 

http://www.christianiafolkeaktie.dk/ 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af folkeaktier, hvorigennem der doneres et beløb til Fonden 

Fristaden Christiania. Salget foregår via opstilling af indsamlingsbøsser på Fristaden 

Christiania samt via internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af Christiania. Christiania har indgået en aftale med staten om 

oprettelse af Fonden Fristaden Christiania, og fonden køber de dele af Christiania, som staten 

vil sælge for 76 mio. kr. 

Indsamlingsperiode: 

15-09-2014 til 15-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Fristaden Christiania 

IN-nr.: 01048 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fonden Fristaden Christiania, c/o Skindergade 23, 1159 København K  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af værdiløse folkeaktier som donationsbeviser, hvorigennem 

der doneres et beløb til Fonden Fristaden Christiania. Salget foregår via opstilling af 

indsamlingsbøsser på Fristaden Christiania samt via internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal gå til Fondens køb af Christianiaområdet. 

Indsamlingsperiode: 

15-09-2015 til 15-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Fristaden Christiania 

IN-nr.: 01595 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fonden Fristaden Christiania, c/o Skindergade 23, 1159 København K  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved hjælp af salg af Christiania Folkeaktier som donationsbeviser, hvor 

igennem man donerer beløb til Fonden Fristaden Christianias grundkapital. Christiania 

Folkeaktier vil blive solgt på forskellige steder i Fristaden Christiania via faststående 

indsamlingsbøsser og via en internetportal. Folkeaktier er værdiløse, oplysninger herom er 

påført på ”aktierne”. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af Christiania. Christiania har indgået en aftale med staten om 

at oprette en fond, Fonden Fristaden Christiania - fonden køber dele af Christiania, som staten 

vil sælge for 76 mio. kr. De indsamlede midler skal gå til fondens køb af Christianiaområdet. 

Fonden blev stiftet den 26. september 2011. 

Indsamlingsperiode: 

15-09-2016 til 15-09-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-03-2018. 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Morgencafé for Hjemløse 

IN-nr.: 01039 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Theklavej 48, 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forbindelse med Valby Kulturdage, 

samt via hjemmeside og Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Morgencaféen for hjemløse. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Morgencafé for Hjemløse 

IN-nr.: 01051 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Theklavej 48, 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.morgencafeen.dk, Facebook, MobilePay og 

bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Morgencaféen for hjemløse. 

Indsamlingsperiode: 

01-09-2015 til 31-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.morgencafeen.dk/


 
 
 

   

153 
 

Fonden Morgencafé for Hjemløse 

IN-nr.: 01555 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Theklavej 48, 2400 København NV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.morgencafeen.dk, Facebook samt 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af værested for hjemløse. 

Indsamlingsperiode: 

01-09-2016 til 31-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fonden Ordo Templi Dania  

(Hope Project)      IN-nr.: 00116 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gl. Donsvej 8, 6000 Kolding 

Indsamlingsmåde: 

Fondens indsamlinger foregår på fondens hjemmeside, ved udsendelse af e-mail og 

nyhedsbreve, ved events samt gennem fondens netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for fondens generelle arbejde i overensstemmelse med 

vedtægterne.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

http://www.morgencafeen.dk/
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Fonden projekt UDENFOR 

     IN-nr.: 00118 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ravnsborggade 2, 3. sal, 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside (udenfor.dk), Facebook, via sms-donationer (sms 1231) og via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes jf. Fonden projekt UDENFOR’s vedtægter § 2 – til støtte til både 
det direkte arbejde med de absolut udstødte og til oplysning om udstødelse. 
Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fonden Skandinavisk Børnemission – Children’s Mission  

IN-nr.: 00026 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søvangsvej 53, 2660 Brøndby Strand, http://childrensmission.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via organisationens hjemmesider, www.betternow.dk, 
Facebook, annoncer og artikler i blade og tidsskrifter – og ved regelmæssig udsendelse af 
informationsmateriale til personer i organisationens giverkartotek. 
Der samles ikke ind hverken ved gadeindsamlinger, husbesøg eller opstilling af 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og 

fa-milier, fortrinsvis i Ulande og Østeuropa. Endvidere anvendes midlerne til katastrofehjælp 

som følge af naturkatastrofer så som tyfoner, jordskælv og vulkanudbrud.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://childrensmission.dk/


 
 
 

   

155 
 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fonnesbæk Y’s-men Club                                                                                     IN nr.: 00123 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Egeparken 9, 7430 Ikast - www.fonnesbaek.ysmen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Salg af julemærker til medlemmer m.v. 

Indsamlingsområde: 

Ikast-Brande Kommune, Give, Thyregod og Fasterholdt. 

Indsamlingens formål: 

Danske Hospitalsklovne ved Hernings Sygehus, Børne- og ungdomsarbejde samt andet alment 

velgørende og socialt arbejde lokalt i Ikast-Brande Kommune. 

Indsamlingsperiode: 

30-10-2014 til 23-12-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Forbundet af Islamiske Foreninger 

IN nr.: 00954 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Holmstruphøjvej 102, 8210 Aarhus V/www.mosquedenmark.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.mosquedenmark.org, SMS, Facebook, opstilling af 

indsamlingsbøsser og annoncering.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at bygge en moské og et kulturcenter beliggende på Bautavej 1, 

8210 Aarhus V.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil midlerne fra 

indsamlingen blive låst fast på bankkontoen. Man vil herefter forsøge at forlænge 

indsamlingsperioden eller finde et nyt grundlag for byggeriet af moskéen.   

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til drift af moskéen. 

Indsamlingsperiode: 
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08-06-2015 til 07-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Forbrugerrådet Tænk 

IN nr.: 00753 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.booomerang.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en helsidesannonce i Information indeholdende 

Forbrugerrådet Tænks opfordring til Folketinget om at sikre bedre databeskyttelse på det 

digitale område samt eventuelt til yderligere annoncering i forbindelse med kampagnen. 

Indsamlingsperiode: 

19-12-2014 til 27-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fordi det Nytter 

IN nr.: 00930 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ehlersvej 33, 2900 Hellerup 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.fordidetnytter.dk, privatdonationer via hjemmeside, annoncering af 

foreningens aktiviteter vil også ske via Facebook, donationer fra firmaer samt ved afholdelse 

af et støttearrangement.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål: at yde finansiel støtte til uddannelse 

af udsatte børn og unge i Kenya. Foreningen dækker blandt andet udgifter til tution fees, 

skolebøger, skoleuniformer, transport til uddannelsesstedet og boligomkostninger under 

http://www.fordidetnytter.dk/


 
 
 

   

157 
 

uddannelse.  

Indsamlingsperiode: 

01-05-2015 til 01-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fordi det Nytter 

IN nr.: 01475 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ehlersvej 33, 2900 Hellerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, donationer fra firmaer og 

støttearrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelse af børn og unge i Kenya, herunder bl.a. 

tuition fees, bøger og uniformer, men også udgifter, som kan vanskeliggøre skolegangen, 

såsom uventede hospitalsophold, transport, bolig m.m.  

Indsamlingsperiode: 

15-05-2016 til 15-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen af 4700 

IN nr.: 01424 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Parkvej 28, 3. tv, 4700 Næstved 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-gruppen ”4700 alt er tilladt” ved Swipp, MobilePay og 

bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for mindrebemidlede personer og/eller familier i Facebook-
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gruppen ”4700 alt er tilladt” med eksempelvis ferieoplevelser, hjælp ved akut opstået behov, 

julehjælp og lign. 

Indsamlingsperiode: 

20-04-2016 til 20-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Butterfly Foundation 

IN nr.: 01414 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hellerupvej 1, 3. th., 2900 Hellerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook, LinkedIn, crowdfunding platforme 

samt arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er at yde støtte til uddannelse af 

børn i udviklingslande.  

Indsamlingsperiode: 

25-04-2016 til 25-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Børnelejren på Langeland 

IN nr.: 00696 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Jyllingevej 59, kld., 2720 Vanløse 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger, kantiner og lignende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifterne ved afholdelse af børnelejre for dårligt 

stillede børn og unge. 

Indsamlingsperiode: 



 
 
 

   

159 
 

01-11-2014 til 31-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Børnelejren på Langeland 

IN nr.: 01254 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Jyllingevej 59, kld., 2720 Vanløse 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger, kantiner og lignende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifterne ved afholdelse af børnelejre for dårligt 

stillede børn og unge. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Børnelejren på Langeland 

IN nr.: 01750 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Jyllingevej 59, kld., 2720 Vanløse 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i blandt andet forretninger, 

kantiner o.l. Derudover foregår indsamlingen via støttemedlemsskaber på foreningens 

hjemmeside: www.lejren.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifterne ved afholdelse af børnelejre for dårligt 

stillede børn og unge. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2017 til 31-12-2017 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Cancerramte Børn 

IN-nr.: 00104 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Karlslunde Strandvej 56, 2690 Karlslunde 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via sms, indsamlingsbøsser, samt donation via 

hjemmesiden. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til arrangementer for cancerramte børn. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Foreningen Casa Gorda 

IN-nr.: 00944 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside: 

c/o Krause, Drosselvej 3, 2960 Rungsted Kyst 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og ved et arrangement på Kongevejen 5 i Birkerød.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er at støtte gadebørn i 

Brasiliens favelaer, blandt andet med drift af et børnehus.  

Indsamlingsperiode:  

30-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Danmarks Underholdningsorkester 

IN nr.: 00797 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jørgen Franck 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via kickstarter.com, Facebook, foreningens hjemmeside, sms- betaling, 

via 90-numre samt ved benyttelse af PayPal og MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at undersøge muligheden for at etablere en platform, der 

kan fortsætte driften af det (pr. 1. januar 2015) nedlagte DR Underholdningsorkester i privat 

regi uden for DR. 

Såfremt der er midler i overskud efter undersøgelsen, anvendes disse til hel eller delvis 

etablering af en sådan platform. 

Indsamlingsperiode: 

23-12-2014 til 30-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Danske Døvblinde 

IN-nr.: 00148 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, Høje Taastr., 2630 Taastrup 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.fddb.dk, Facebook, SMS samt 

MobilePay. Indsamlingen foregår endvidere ved telemarketingskampagner, breve, pjecer, 

nyhedsbreve samt ved indstik i blade. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at fremme foreningens arbejde til fordel for 

døvblinde/synshørehæmmede.  

Indsamlingsperiode:  

http://www.fddb.dk/
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Løbende.  

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Foreningen De Glade Givere 

IN nr.: 00971 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Irene Agerskov, irene@de-glade-givere.dk 

www.de-glade-givere.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, på Facebook, via fonde, virksomheder, 

butikker samt via salg af indsamlede effekter på loppe- og kræmmermarkeder.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for de personer, som er i en svær situation og har brug for  

hjælp, i form af tøj, gavekort til fødselsdagsgaver, konfirmationsgaver, julegaver, advents- og 

kalendergaver samt julekurve.  

Indsamlingsperiode: 

15-06-2015 til 15-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen De Glade Givere 

IN nr.: 01471 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.de-glade-givere.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.de-glade-givere.dk, på Facebook, via 

fonde, virksomheder, butikker samt via salg af indsamlede effekter på loppe- og 

kræmmermarkeder.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for familier, som er i en svær situation og har brug for hjælp, 

http://www.de-glade-givere.dk/
http://www.de-glade-givere.dk/
http://www.de-glade-givere.dk/


 
 
 

   

163 
 

i form af tøj, fødselsdagsgaver, julegaver, advents- og kalendergaver samt julekurve.  

Indsamlingsperiode: 

16-06-2016 til 16-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-12-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Det Sociale Netværk 

IN nr.: 01331 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østergade 5, 3. sal, 1100 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Instagram og Twitter, hjemmesider tilhørende Det 

Sociale Netværk: www.psykisksaarbar.dk, www.headspace.dk og www.ungekompasset.dk, 

SMS, annoncer, crowdfunding, opstilling af indsamlingsbøsser i samarbejde med eksterne 

partnere som f.eks. ”Minkøbmand”-flaskepant, butikker og detailhandlen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens projekter, der har fokus på den 

forebyggende indsats i relation til psykisk sårbare og deres pårørende i projekter som f.eks. 

Headspace, Ungekompasset, Oprust og Unge På Vej. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Det Sociale Netværk 

IN nr.: 01078 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østergade 5, 3. sal, 1100 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider der tilhører Det Sociale Netværk, 

www.psykisksaarbar.dk, www.headspace.dk og www.ungekompasset.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for det landsdækkende projekt, Headspace, der tilbyder 

http://www.psykisksaarbar.dk/
http://www.headspace.dk/
http://www.ungekompasset.dk/
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personlig rådgivning samt mulighed for joblæring på arbejdspladser til psykisk sårbare unge. 

Derudover skal de indsamlede midler gå til foreningens projekter (Ungekompasset, mindU og 

Oprust) og udviklingen af disse.  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen EADP 

IN nr.: 00916 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hvalpsundvej 58, 9220 Aalborg Øst. www.asteroiddefence.com   
Indsamlingsmåde: 

Via Indiegogo.com, Kickstarter.com og lignende crowfunding hjemmesider samt 

asteroiddefence.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et teknisk studie, der skal forberede ingeniører på at 

bygge et rumfartøj kaldet Hypervelocity Asteroid Intercept Vehicle (HAIV), samt til at bygge 

en HAIV. HAIV skal bruges til at beskytte mennesker mod asteroider. 

Indsamlingsperiode: 

01-03-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Eventure 

IN nr.: 0000156 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gludvej 47, 7130 Juelsminde/www.eventure.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.eventure.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

http://www.asteroiddefence.com/
http://www.eventure.dk/
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Indsamlede midler anvendes til fordel for drift af skole- og udviklingsprojekt i Zambia. 

Indsamlingsperiode: 

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Foreningen Eventyrjul 

IN nr.: 01218 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.eventyrjul.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via flyers, salg af julepynt, www.eventyrjul.dk, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af juleaften for 300 socialt udsatte børn og 

deres forældre den 24. december 2015. Midlerne skal bruges på mad, juleslik og julegaver til 

børn og voksne.   

Indsamlingsperiode: 

25-10-2015 til 20-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-16-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Eventyrjul 

IN nr.: 01664 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.eventyrjul.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne/platformene www.charii.com, www.betternow.com 

og www.eventyrjul.dk,via MobilePay på foreningens Facebookside samt flyers, ligesom der 

samles ind i forbindelse med arrangement(er) med Linda Andrews gospelkor i Tivoli, 

København. End-videre foregår indsamlingen via salg i samarbejde med Magasin på Kgs. 

Nytorv, der donerer 50,00 kr. pr. solgt Christmas jumper i december måned, samt via auktion 

http://www.eventyrjul.dk/
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på www.lauritz.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at give socialt udsatte børn og deres familier en eventyrlig 

juleaften. Foreningen vil invitere 250 børn og deres forældre til juleaften, og de indsamlede 

midler skal dække diverse udgifter forbundet med afholdelse af arrangementet, herunder til 

leje af lokaler, borddækning, mad, gaver, juletræ, pynt, m.m. 

Indsamlingsperiode: 

01-11-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Far 

IN-nr.: 00241 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Pasteursvej 2, 1799 København V – www.foreningenfar.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS. Der vil blive oplyst om telefonnummeret på egen hjemmeside, 

http://foreningenfar.dk/, Facebook, i pressemeddelelser og i foldere. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Foreningen Fars frivillige arbejde i at støtte og rådgive børn og forældre.  

Indsamlingsperiode: 

01-09-2014 til 01-09-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-02-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen for Islamisk Kultur og Viden 

IN-nr.: 01735 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Heimdalsgade 39, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser i foreningens lokaler på Heimdalsgade samt ved 

elektronisk overførsel gennem netbank. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at drive foreningen, herunder lokaleleje med tilhørende 

omkostninger.   

Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen for Islamisk Kultur og Viden 

IN-nr.: 01736 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Heimdalsgade 39, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser i foreningens lokaler på Heimdalsgade samt ved 

elektronisk overførsel gennem netbank. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at drive foreningen, herunder lokaleleje med tilhørende 

omkostninger.   

Indsamlingsperiode: 

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2017 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Grønlandske Børn 

IN-nr.: 00175 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Balders Plads 1, 2200 København N. 
Indsamlingsmåde: 
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Organisationens indsamlinger foregår ved udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, salg af 

merchandise, T-shirts og julekort, annoncering, uddeling af flyers i forbindelse med 

arrangementer, appeller med girokort til foreningens medlemmer samt på foreningens 

hjemmeside og på Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens aktiviteter og drift i henhold til 

vedtægternes § 2: ”Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske 

børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på 

deres mulighed for at bryde sociale mønstre”.  

Indsamlingsperiode: 

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamler er godkendt efter ligningslovens § 8 A.  

 

Foreningen Hjælp Udsatte i Danmark 

IN-nr.: 01678 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Borgergade 3 8832 Skals, http://www.fhuid.dk/ 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved flyers, indsamlingsbøsser, Facebook og hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, herunder drift og omkostninger, 

sommertur, julekurve, fødselsdage, konfirmationer og arrangementer. 

Indsamlingsperiode: 

01-09-2015 til 31-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hjælp Udsatte i Danmark 

IN-nr.: 01703 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Borgergade 3 8832 Skals, http://www.fhuid.dk/ 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved flyers, indsamlingsbøsser, Facebook og hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, herunder drift og omkostninger, 

sommertur, julekurve, fødselsdage, konfirmationer og arrangementer. 

Indsamlingsperiode: 

01-09-2016 til 31-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen for Islamisk Kultur og Viden 

IN-nr.: 00118 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ragnhildgade 72, st. th., 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Ved donationer på foreningens hjemmeadresse eller overførsler til kontoen. 

Indsamlingsområde: 

På adressen.   

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til driften af foreningen, primært værende indretning af foreningens 

lokaler samt driften/husleje hertil. 

Indsamlingsperiode: 

18-7-2014 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

ÅR for 2014 er ikke modtaget.  

Afsluttende regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark 

IN-nr.: 01297 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Rørsangervej 17, 8920 Randers NV 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.bapa.dk samt ved plakater i Øster Bjerregrav, 

bankoverførsler, SWIPP og MobilePay. 

http://www.bapa.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af Øster Bjerregrav Aktivitetspark, som bl.a. 

skal rumme aktiviteter for byens borgere, skaterpark, multibane, overdækket pavillon, 

legeplads m.v.  

Indsamlingsperiode: 

01-12-2015 til 30-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Greenpeace 

IN-nr.: 00741 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.greenpeace.dk, SMS (MILJØ50, MILJØ100 og 

MILJØ150), giroindbetalinger, Facebook, Twitter, annoncering online, i aviser og andre 

medier samt PBS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeaces arbejde i overensstemmelse med 

organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Greenpeace Danmark 

IN-nr.: 00793 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S 

Indsamlingsmåde: 

Via www.greenpeace.dk, på sms (til MILJØ50, MILJØ100 og MILJØ150), giroindbetalinger 

http://www.greenpeace.dk/
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samt løbende donationer via PBS, på egne medier (hjemmeside, Facebook, twitter), via 

annoncering både online og i avisannoncer samt andre media (f.eks. outdoor). Desuden 

omfattes alle løbende bidrag til Greenpeace fra danske bidragsydere indkommet fra samtlige 

hvervekanaler i løbet af året eller 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeaces generelle arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Greenpeace Danmark 

IN-nr.: 01233 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S 

Kontaktperson: Jesper Bigum 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.greenpeace.dk, på sms (til MILJØ50, MILJØ100 og MILJØ150), 

giroindbetalinger samt løbende donationer via PBS, på egne medier (hjemmeside, Facebook, 

twitter), via annoncering både online og i avisannoncer samt andre media (f.eks. outdoor). 

Desuden omfattes alle løbende bidrag til Greenpeace fra danske bidragsydere indkommet fra 

samtlige hvervekanaler i løbet af året 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeaces generelle arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Greenpeace Danmark 

IN-nr.: 01717 

http://www.greenpeace.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S 

Kontaktperson: Jesper Bigum 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.greenpeace.dk, på sms (til MILJØ50, MILJØ100 OG MILJØ150), 

via girobetalinger samt løbende donationer via PBS, på egne media (hjemmeside, Facebook og 

Twitter) samt via annocering både online og i avisannoncer samt via andre media (fx 

outdoor). Der indsamles endvidere på offentlige steder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Greenpeace generelle arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 00571 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved koncerter, salg af singlen ”living on the streets” samt via 

www.husforbi.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at rejse økonomisk støtte til Hus Forbi, således at det bliver muligt 

for Hus Forbi at tilbyde deres avissælgere sunde og regelmæssige måltider, som vil øge 

avissælgernes sundhed, livskvalitet, selvværd og psyke.  

Indsamlingsperiode: 

01-10-2014 til 01-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.greenpeace.dk/
http://www.husforbi.dk/
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Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 00684 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Politiken, Facebook, avisen Hus Forbi og hjemmesiden 

www.husforbi.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til indkøb af vintertøj, støvler, jakker m.m. til Hus Forbi sælgere. 

Indsamlingsperiode: 

01-11-2014 til 31-01-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 01148 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Politiken, Facebook, avisen Hus Forbi og hjemmesiden 

www.husforbi.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til indkøb af vintertøj, støvler, jakker m.m. til Hus Forbi sælgere. 

Indsamlingsperiode: 

01-11-2015 til 31-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

I Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 01199 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.husforbi.dk/
http://www.husforbi.dk/
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Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at faktas kunder kan donere flaskepant til Hus Forbi ved at trykke 
på en donationsknap på flaskeautomaten. 
Indsamlingen foregår endvidere ved forskellige kampagner, herunder hvor der f.eks. kan 
købes en stregkode og derved yde støtte til Hus Forbi samt andre lignende initiativer. I alle 
tilfælde vil de indsamlede midler gå til Hus Forbi 
Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle, etablere og støtte aktiviteter og virksomhed, 
hvorved hjemløse og andre socialt udsatte gennem egen virksomhed har mulighed for at 
forbedre deres egen livssituation.  
Indsamlingsperiode: 

01-05-2015 til 01-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

I Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 01632 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Politiken, Facebook, avisen Hus Forbi og hjemmesiden 

www.husforbi.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til indkøb af vintertøj, støvler, jakker m.m. til Hus Forbi sælgere. 

Indsamlingsperiode: 

01-11-2016 til 31-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

I Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Hus Forbi 

IN-nr.: 01641 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.husforbi.dk/
http://www.husforbi.dk/
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Bragesgade 10B, stuen, 2200 København N – www.husforbi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Fakta-butikker landet over, hvor kunder har mulighed for at donere 

deres flaskepant til Hus Forbi ved at trykke på en donationsknap på flaskeautomaten. Der kan 

i kortere perioder laves forskellige kampagner, hvor man f.eks. kan købe en stregkode og 

dermed støtter Hus Forbi, lige som der kan forekomme andre lignende initiativer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne går til Hus Forbi, og skal anvendes til at udvikle, etablere og støtte aktiviteter og 

virk-somhed, hvor hjemløse og andre socialt udsatte gennem egen virksomhed har mulighed 

for at forbedre deres livssituation. 

Indsamlingsperiode: 

01-05-2016 til 01—05-2017. 

 

Indsamlingens regnskab: 

I Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Karla Life 

IN-nr.: 01581 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stenstrupvej 25, 4573 Højby. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved webshop på www.karla.life, via MobilePay og ved events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Karlas arbejde til fordel for mishandlede og 

udsatte dyr i Europa og Asien. 

Indsamlingsperiode: 

08-09-2016 til 07-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Karla Life 

http://www.husforbi.dk/
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IN-nr.: 01600 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stenstrupvej 25, 4573 Højby. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved kontooverførsel, kontant ved events og arrangementer, MobilePay, 

caremaker.dk, generosity.com, facebook.com og karla.life. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for sultende og udsatte hunde i Venezuela. Midlerne vil bl.a. 

gå til Maria Artega, der står i spidsen for internatet Famproa i udkanten af Venezuelas 

hovedstad Caracas.  

Indsamlingsperiode: 

15-09-2016 til 14-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Karla 

IN-nr.: 01771 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stenstrupvej 25, 4573 Højby 
Kontaktperson: Thomas Kylmannn, thomas@karla.life  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside www.karla.life, sociale medier (fx Facebook, Instagram, 

Twitter og Youtube), kontooverførsel og MobilePay samt til events.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udstødte katte i Danmark, bl.a. til neutralisering, medicin 

og foder.  

Indsamlingsperiode: 

02-01-2017 til 01-01-2018. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-08-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

mailto:thomas@karla.life
http://www.karla.life/
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Foreningen La Vida 

IN-nr.: 00791 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyssegården 53, 1. tv., 7500 Holstebro / www.lavida.dk  

Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af ”Rasmus Klump” dåser/sparebøsser i forretninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn med livstruende sygdomme som med forældre kan 

få et ferie- og rekreationsophold på Mallorca.  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Luu Ly  

IN-nr.: 00957 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blomstervænget 19, 8381 Tilst / www.luu-ly.org  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.luu-ly.org, Mobilepay, SWIPP og indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter med karitativt og udviklingsmæssigt indhold i 

Vietnam, herunder til skolestipendier til piger, anlæg af brønd og vandforsyning, uddeling af 

basale fødevarer til fattige, hjælp til børnehjem, mikrolån samt anlæg af veje og broer.  

Indsamlingsperiode: 

15-06-2015 til 15-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Mariposa 

http://www.lavida.dk/
http://www.luu-ly.org/
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IN-nr.: 00784 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Claus Beyer Otto-Dahl 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, erhvervsnetværk, private arrangementer og 

foredragsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for enlige forældre der rammes af livstruende sygdomme til 

fordel for livsforlængende eller helbredende behandlinger i udlandet, når 

behandlingsmuligheder i Danmark er ophørt.  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Multikulturelle Plejehjem  

IN-nr.: 00698 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Albert Ibsensvej 20, 2. th., 4200 Slagelse 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et velgørenhedsarrangement på Albertslund Musikteater 

(Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund), ved brug af indsamlingsbøsser, via Facebook, 

gennem begivenheden https://billetto.dk/da/atalay-demirci, gennem www.billetto.dk, via 

lokale og landsdækkende aviser, medier, TV, evt. andre hjemmesider samt evt. ved andre 

arrangementer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål i henhold til foreningens vedtægter. 

Pengene skal først og fremmest gå til leje af lokaler til brug for foreningsarbejdet, da det 

kræver ressourcer at iværksætte så stort et projekt. Foreningen vil arbejde for at åbne et 

Multikulturelt Plejehjem, men før den kan det, skal foreningen lave foreningsarbejde med 

lokalområdets ældre borgere, primært bosat i Slagelse kommune. Foreningen vil også lave 

frivillige sociale arrangementer til gavn for ældre.  

https://billetto.dk/da/atalay-demirci
http://www.billetto.dk/
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Indsamlingsperiode: 

27-10-2014 til 27-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter  26-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Odden Sætter Sejl 

 IN-nr.: 01515  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søndervangsvej 39, 4583 Sjællands Odde.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.oddenportalen.dk og Facebookgruppen ’’Odden 

sætter Sejl.’’ Endvidere foregår indsamlingen via afholdelse af et arrangement på Odden Havn 

d. 9. og 10. juli 2016, hvor der opstilles indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering af et vand-eksperimentarium på Odden Havn til gavn for 

områdets børn og turister. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til etablering af en grejbank. Derudover skal midlerne gå til 

udsmykning og udstyr til foreningens auktionshal.  

Indsamlingsperiode:  

09-07-2016 til 09-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter  08-01-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen RETRO 

 IN-nr.: 00755  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Knabrostræde 26, 1210 København K 

www.fund-retro.dk 

Indsamlingsmåde: 

http://www.oddenportalen.dk/
http://www.fund-retro.dk/
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Indsamlingen foregår via Facebook samt hjemmesiderne www.fund-retro.dk og 

www.fairtradevarer.dk, MobilePay og kontooverførsler. Det vil desuden være muligt at 

bidrage til indsamlingen ved kontanter og betalingskort på foreningens to caféer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at sikre foreningen RETRO’s fortsatte eksistens efter to år med 

underskud. Såfremt der indsamles mere end til dækning af underskuddet, vil de resterende 

midler gå til foreningens udviklingsprojekter. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2014 til 01-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen RETRO 

IN-nr.: 01284 

  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Knabrostræde 26, 1210 København K 

www.foreningen-retro.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens caféer – Knabrostræde 26, 1210 København K, 

Jægersborggade 14-16, 2200 København K og Borgbjergsvej 26, 2450 København SV ved 

indsamlingsbøsser og køb af donationsbeviser i kassen samt på foreningens hjemmesider 

www.caferetro.dk, www.retronorrebro.dk, www.foreningen-retro.dk, www.project-react.dk, 

www.dreamtownproject.dk og www.konobusiness.dk – samt på eventuelle hjemmesider, der 

skulle komme til foreningen i løbet af 2016 – via PayPal, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen RETRO’s udviklingsprojekter i Afrika.  

Indsamlingsperiode:  

18-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

http://www.foreningen-retro.dk/
http://www.caferetro.dk/
http://www.retronorrebro.dk/
http://www.foreningen-retro.dk/
http://www.project-react.dk/
http://www.dreamtownproject.dk/
http://www.konobusiness.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Rosen 

IN-nr.: 01268  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mågevej 22, 2650 Hvidovre / www.foreningenrosen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside og Facebookside samt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser på medlemmernes egne virksomheder i København og omegn. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål; nødhjælp forskellige steder i verden. 

Indsamlingsperiode:  

15-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Roskilde Festival 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Havsteensvej 11, 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Roskilde Festivals billetsalg på billetnets hjemmeside, festivalens 

egen hjemmeside samt ved mail til inviterede gæster til festivalen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter, der sætter fokus på unges vilkår særligt med 

fokus på ungdomssolidaritet og ungdomsidentitet. 

Indsamlingsperiode: 

01-10-2014 til 01-10-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.foreningenrosen.dk/
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Foreningen Roskilde Festival 

IN-nr.:00945 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Havsteensvej 11, 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via plakater/skilte og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Roskilde Festivalens check-in område. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den frivillige organisation Headspace, der tilbyder 

anonym vejledning til unge mennesker, der mangler nogen at tale med.  

Indsamlingsperiode: 

01-06-2015 til 10-07-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Roskilde Festival 

IN-nr.: 01178 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Havsteensvej 11, 4000 Roskilde/www.roskilde-festival.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.roskilde-festival.dk og www.billetnet.dk.  

 

Derudover vil der blive fremsendt e-mails til inviterede partnere og gæster til festivalen, som 

vil modtage en e-mail sammen med andre informationer om deres besøg. Der vil i den 

forbindelse blive opfordret til at støtte indsamlingen via mobilbetalingsløsning, SMS og 

kontonummer.  

 

Indsamlingen vil også foregå via plakater og anden kommunikation på Roskilde Festivalens 

område (festivalen varer fra den 25. juni 2016 til den 3. juli 2016), og her vil der ske 

opfordring til indbetaling via mobilbetalingsløsning.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for initiativet ”Kompis Sverige”, som er et projekt under 

organisationen Röda Korsat (Røde Kors Sverige).  

http://www.roskilde-festival.dk/
http://www.roskilde-festival.dk/
http://www.billetnet.dk/
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Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Roskilde Festival – Hvad nu Roskilde 

IN-nr.: 01201 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Havsteensvej 11, 4000 Roskilde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering, via Facebook og salg af armbånd. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til flygtningehjælp via en ligelig fordeling af midlerne til de 

internationale humanitære organisationer, der har lokalafdelinger i Roskilde. 

Indsamlingsperiode: 

20-11-2015 til 01-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Roskilde Festival 

IN-nr.: 01656 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Havsteensvej 11, 4000 Roskilde/www.roskilde-festival.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Roskilde Festivalens billetsalg på www.roskilde-festival.dk og 

www.billetnet.dk, hvor man ved køb af en ”Partout billet” kan støtte med 200 kr., via e-

mails/breve til festivalens partnere og inviterede gæster samt via fysisk/on site 

kommunikation på festivalens område fra d. 24. juni - 1. juli 2017. Der kan støttes gennem 

mobilbetalingsløsning (MobilePay), SMS eller bankindbetaling/-overførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

http://www.roskilde-festival.dk/
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Midlerne skal anvendes til fordel for non-profit organisationen Fuβball und Begegnung e.V. 

(Football and Exchange), som har skabt netværket DISCOVER FOOTBALL. Indsatsen bygger 

på frivilliges krafter, og formålet er at benytte sport, herunder fodbold, som redskab til at 

arbejde for en verden, hvor piger og kvinder kan dyrke og deltage i sport uden at blive 

diskrimineret eller chikaneret. De sportslige begivenheder benyttes som middel til at skabe 

møder mellem kvinderne samt styrke og fremme mellemfolkelig forståelse kvinderne 

imellem. 

Indsamlingsperiode: 

15-11-2016 til 01-10-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-03-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Rub & Stub 

IN-nr.: 00722 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rådhusstræde 13, 1. (postkasse 4), 1466 København K 

www.rubogstub.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider www.spisrubogstub.dk og 

www.heplusnotgetwasted.dk , sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram, i 

Spisehuset Rub & Stub og evt. ved MobilePay/Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at sikre midler til overtagelsen af Danmarks første spisehus 

’Spisehuset Rub & Stub’, som aktivt bekæmper madspild. Midlerne vil således sikre 

spisehusets drift fra 1. januar 2015 af, samt iværksættelse af nye initiativer gennem 

investeringer, som har fokus på bæredygtig madkultur og madspild. 

Indsamlingsperiode:  

17-11-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Rørvig By og Land 

http://www.rubogstub.dk/


 
 
 

   

185 
 

IN-nr.: 01326 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.lodsen.com og www.rvbl.dk, 

informationsmøder, Facebook, avisomtale, informationsfoldere, plancheopslag og ved e-

mailkontakt. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af ejendommen Lodsoldermandsgården, Toldbodvej 73, 4581 

Rørvig.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, tilbagegiver Foreningen 

Rørvig By og Land indsamlingsmidlerne ubeskåret til giverne. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til vedligeholdelse og restauration af ejendommen.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2016 til 28-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Salsabil 

IN-nr.: 01526 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kappelvænget 4a, 8210 Aarhus V 
Indsamlingsmåde: 

 Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser, Facebook, arrangementer i foreningen samt 

hos samarbejdende foreninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for erhvervelse af nye lokaler til foreningen på 

Kappelvænget 6c, 8210 Aarhus V. 

Indsamlingsperiode:  

22-07-2016 til 22-06-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.lodsen.com/
http://www.rvbl.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-12-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Samfundsnytte 

IN-nr.: 00752 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Telefonvej 6, 2860 Søborg – www.samfundsnytte.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.samfundsnytte.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe klienter med at skave et arbejdsliv i balance jf. 

foreningens formål. 

Indsamlingsperiode:  

10-12-2014 til 09-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 09-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte 
IN-nr.: 01455 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.foreningensimba.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiden www.foreningensimba.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for neutralisering, sundhedstjek, vaccination samt øre- 

og/eller chipmærkning af herreløse katte, så de kan formidles til et kærligt hjem. Derudover 

skal midlerne anvendes til fordel for akut dyrlæge, eventuel medicin til de herreløse katte, 

samt øvrige udgifter forbundet med foreningens arbejde for herreløse katte.  

Indsamlingsperiode:  

10-05-2016 til 09-05-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 08-11-2017 

http://www.samfundsnytte.dk/
http://www.foreningensimba.dk/
http://www.foreningensimba.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Støt Soldater & Pårørende 

IN-nr.: 00963 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Maglekæret 52 C, 2680 Solrød Strand – www.ssop.dk  

Indsamlingsmåde: 

via hjemmesiden www.ssop.dk, herunder ved salg af merchandise, opstilling af indsamlingsbøsser, 

samt events og boder 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for nuværende og tidligere danske soldater, der såres eller 

kommer til skade som led i tjeneste, samt til pårørende og efterladte til soldater, der omkommer, 

såres eller kommer til skade i tjenesten 

Indsamlingsperiode:  

12-06-2015 til 12-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 11-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 

IN-nr.: 01105 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300, 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.Boomerang.dk, foreningens hjemmeside samt 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i forbindelse med foreningens uddeling af julehjælp.  

Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 08-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.ssop.dk/
http://www.boomerang.dk/
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Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 

IN-nr.: 01423 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300, 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay og SMS, ved indbetaling af beløb til foreningens bankkonto og 

via bagsiden på foreningens årsberetning for 2015. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede enlige forsørgere og gravide, herunder 

rådgivning af og uddelegering af legater til denne gruppe. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 

IN-nr.: 01725 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300, 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.morbarn.info samt via sociale medier 

(Facebook, Instagram m.m.). Der indsamles endvidere via MobilePay og ved direkte 

indbetaling til foreningens konto.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens sociale arbejde, hvor der ydes rådgivning 

samt mindre legater til udsatte (fortrinsvis enlige) forsøgere med børn under 18 år.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.morbarn.info/
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Foreningen Sønderjyllands Symfoniorkester 

IN-nr.: 01118 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Alsion 2, 6400 Sønderborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved støttekoncert den 7. november 2015 i koncertsalen Alsion i 

Sønderborg. Publikum opfordres til at give bidrag via Mobilepay eller i indsamlingsbøsser. Et 

Maleri af Adam Gabriel bortauktioneres under koncerten. Herudover foregår indsamlingen 

via omtale i medierne og på orkestrets hjemmeside, hvor der kan indsættes bidrag via 

Mobilepay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sønderjyllands Symfoniorkester. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 14-10-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Forælder Fonden 

IN-nr.: 00147 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Åboulevard 5, 1635 København V 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.foraelderfonden.dk, Facebook 

og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for at yde støtte til trængte enlige forældre, særligt til 

opnåelse af bolig og gennemførelse af uddannelse.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende  

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.foraelderfonden.dk/
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Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fra Madspild til måltid 

IN-nr.: 01243 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sankt Annæ Gade 32, st th, 1416 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.framadspildtilmaaltid.dk og 

www.toogoodtogo.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af mad som skal doneres.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til soveposer, donationer til hjemløse, termobokse, køb af 

klistermærker til reklamering, T-shirts til de frivillige samt eventuelt til udgifter til hjælp med 

uddelingen af maden, såfremt den frivillige arbejdskraft ikke rækker. 

Indsamlingsperiode:  

23-10-2015 til 23-10-2016  

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 22-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fredens-Nazaret kirker 

IN nr.: 00417 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ryesgade 105, st., 2100 København Ø 

Kontaktperson: Anders Forsberg Svendsen, e-mail: afs@fredensognazaret.dk 

Indsamlingsmåde: 

Fredens-Nazaret kirker afholder en gadefest den 13. september 2014, hvor overskuddet fra 

diverse salg fra småboder går til de unge hjemløse. Samtidig indsamles gamle tasker, gammelt 

tøj og tæpper. 

Indsamlingsområde: 

Ryesgade 105, 2100 København Ø 

Indsamlingens formål: 

Overskuddet fra gadefesten går til Kofoeds Kælder – et værested for unge hjemløse under 

http://www.framadspildtilmaaltid.dk/
http://www.toogoodtogo.dk/
mailto:afs@fredensognazaret.dk
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Kofoeds Skole, Frederiksborggade 1 a, 1360 København K. 

Indsamlingsperiode: 

13-09-2014 til 13-09-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget den 16-10-2014. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Free Amely Danmark 

IN-nr.: 00781 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vrålyngen 18, 3540 Lynge 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, sms, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et hundeprojekt i byen Lugoj i Rumænien. De indsamlede 

midler skal anvendes til foder, sterilisation, kastration, medicin og vaccination.  

Herudover skal de indsamlede midler anvendes til udgifter i Danmark til tryksager, frimærker 

og hjemmeside.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Free Amely Danmark 

IN-nr.: 01251 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vrålyngen 18, 3540 Lynge 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, SMS og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foder, medicin, vaccination og neutralisering af gade- og 

internathunde i byen Lugoj i Rumænien. Herudover skal de indsamlede midler anvendes til 
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tryksager, porto og hjemmeside.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Free Amely Danmark 

IN-nr.: 01731 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vrålyngen 18, 3540 Lynge 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.freeamely.dk, Facebook og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for gade- og internathunde i Lugoj, Rumænien, herunder til 

foder, medicin, vaccinationer og neutralisering samt udgifter til tryksager, porto og 

hjemmeside. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Freetown Aid 

IN-nr.: 01518 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Freetown Aid, c/o Anders Rames Thorsen, Syddyssen 16, 1441 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen er foregået via hjemmesiden www.freetownaid.org samt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser og afholdelse af støttearrangementer på Fristaden Christiania. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe jordskælvsofre i Nepal. 

http://www.freetownaid.org/
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Indsamlingsperiode:  

01.05.2015 til 01.05.2016. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Frelsens Hær 

IN-nr.: 00027 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksberg Allé 9, 1621 København V 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved direct mail, adresseløse forsendelser, indstik i 

aviser, hjemmeside, indsamlingsbøsser i butikker, Facebook, salg af Frelsens Hærs blad 

Krigsråbet i forbindelse med musik på gaden, elektroniske nyhedsbreve, julekoncerter, TV2 

Lorrys hjemmeside og Facebookside og TV-indslag.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Frelsens Hærs arbejde i Danmark. Der samles både 

ind til det generelle arbejde men også til specifikke formål med Frelsens Hærs arbejde, så det i 

december er til julehjælpen og om sommeren f.eks. er til feriehjælp. Derudover indsamling af 

midler til hjemløse, herunder særligt til oprettelse af nødherberg, gennem samarbejde med 

øvrige indsamlingsorganisationer, herunder blandt andet Hus Forbi, Kirkens Korshær, Blå 

Kors, Projekt Udenfor, WeShelter mv. Midlerne herfra skal deles ligeligt mellem Frelsens Hær 

og de de organisationer, som Frelsens Hær samarbejder med. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende  

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Friends International 

IN-nr.: 01485 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blichersvej 67, 7330 Brande  

Indsamlingsmåde: 



 
 
 

   

194 
 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.friendsint.dk, Facebook, stande, brochurer, 

foredrag i kirker, konferencer samt foreningsbesøg.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe børn i fattige lande til en uddannelse. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Frivilligcenter SR-Bistand 

IN-nr.: 01359 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tagensvej 70, 1., 2200 København N/www.sr-bistand.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, MobilePay, socialemedier, trykte foldere og plakater. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Frivilligcenter SR-Bistands arbejde i overenstemmelse 

med frivilligcenterets vedtægter, herunder primært gratis social-, juridisk-, psykologisk- og 

gældrådgivning, samt selvhjælp. Derudover skal midlerne anvendes til fordel for 

foreningsservice og synliggørelse af den lokale frivillighed. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2016 til 31-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

From Street to School 

IN-nr.: 01764 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Diva Quame, minaquame@hotmail.com 

www.fsts.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.fsts.dk og sociale medier (fx Facebook og 

http://www.friendsint.dk/
mailto:minaquame@hotmail.com
http://www.fsts.dk/
http://www.fsts.dk/
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Instagram). Der samles desuden ind til arrangementer ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at forsyne de fattige internt fordrevne flygtninge med de mest 

basale behov, såsom mad, olie, tæpper og lignende. De indsamlede midler vil blive sendt til 

Afghanistan, hvor organisationens socialarbejder vil uddele nødhjælp i de forskellige teltlejre 

i Kabul.  

Indsamlingsperiode:  

15-11-2016 til 20-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Frøbjerg Festspil 

IN-nr.: 01018 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frøbjergvej 76 A, 5560 Aarup/www.frobjerg.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay og indsamlingsbøsse. 

Indsamlingsområde: 

På festspillets p-plads.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forbedring af publikumsfaciliteterne.  

Indsamlingsperiode:  

05-08-2015 til 22-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-02-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fugle og Ulandsprojektet Byg1by 

IN-nr.: 00891 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jennysvej 6, 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside, opstilling af indsamlingsbøsser, på messer, 
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åbne haver og torve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til projektet ”Byg1by”, som skal opbygge en flygtningelejr til en rigtig 

by, herunder til bygning af huse, fabrikker, markedspladser, medborgerhus, forretninger, 

strøm ved solceller, rent vand, haver og højbede, ambulancetjeneste, toiletbygninger, 

plantning af frugttræer og lignende, som kan hjælpe byens indbyggere med at klare sig selv.  

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Fugleværnsfonden 

IN-nr.: 00094 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 138-140, 1620 København V 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på foreningens hjemmeside, indstik i tidsskriftet Fugle 

og Natur og Fugleværnsfondens Årsskrift, Gavebreve, MobilePay, SWIPP, SMS og mindegaver. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til opkøb og pleje af naturen for at sikre fristeder for fuglene 

samt til formidling. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende  

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Fundamentet 

IN nr.: 00708 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ovengaden Neden Vandet 17, 2. sal, 1414 København K 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via maillister, annoncering og hjemmesiderne www.mandecentret.dk, 

www.facebook.com og www.linkedin.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Mandecentrets arbejde. 

Indsamlingsperiode: 

01-11-2014 til 20-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Fundamentet 

IN nr.: 00947 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jægergårdsgade 154, 1., 8000 Aarhus C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.fundamentet.org, Facebook, MobilePay og postkort. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for almindelig drift af organisationen og dens projekter. 

Indsamlingsperiode: 

12-05-2015 til 11-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 10-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Foreningen Misbrugsportalen  

IN nr.: 01705 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Overgaden Oven Vandet 10, 2. 1415 København K   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.betternow.org og www.misbrugsportalen.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.fundamentet.org/
http://www.betternow.org/
http://www.misbrugsportalen.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et træningsophold for foreningens frivillige 

fodboldprojekt FC Misbrugsportalens træningslejr i udlandet, samt bidrag til foreningens 

ferieophold til misbrugsramte børnefamilier. 

Indsamlingsperiode: 

15-12-2016 til 15-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 15-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Futura Cycling Concept Holding ApS 

IN-nr.: 01513 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronninggårds Allé 68, 2840 Holte, www.futuracyclingconcept.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.futuracyclingconcept.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler skal anvendes til opstart af et dansk baseret cykelhold.  

Såfremt der ikke indsamles midler nok til, at et sådan hold kan etableres, tilbagebetales de 

indsamlede midler til bidragsydere, dog således at udgifter relateret direkte til indsamlingen 

fratrækkes. 

Indsamlingsperiode:  

05-07-2016 til 01-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02.01.2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

FødevareBanken 

IN-nr.:00008 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Birkedommervej 31, 2. sal, 2400 København NV – www.fødevarebanken.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, SMS, organisationens hjemmeside, opstilling af indsamlingsbøsser, ved 

indsamling af pantflasker samt via personer, grupper, foreningen eller virksomheder, som 

http://www.fødevarebanken.dk/
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foretager en indsamling via f.eks. middage, løb, events, salg af varer eller auktioner, hvor 

overskuddet går til Fødevarebanken.  Endvidere opfordres der til at yde bidrag via radio samt 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for egendrift af FødevareBanken. For midlerne 

opretholdes organisationens virke med at indsamle god og frisk overskudsmad inden for 

sidste holdbarhedsdato og videredistribuere den til organisationer, der arbejder for sociale 

udsatte. 

Indsamlingsperiode: 

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

G 

Gademix 

In nr.: 00632 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Junghansvej 121, 6000 Kolding 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et sponseret cykelløb, hvor deltagerene (holdene) forud for 

løbsdatoen indsamler midler i deres netværk. 

Indsamlingsområde: 

Kolding. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Gademix og Cirkus Gademix, som afholdes i uge 

42. 

Indsamlingsperiode:  

04-10-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Gademix 

In nr.: 01092 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Junghansvej 121, 6000 Kolding 
Indsamlingsmåde: 

Der samles ind via et sponsorcykelløb, hvor man stiller et hold på tre personer. Indsamlingen 

foregår via Facebook, MobilePay, kontoindbetalinger og sponsorer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Gademix og Cirkus Gademix, som foregår i uge 

42.  

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 03-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gademix 

IN nr.: 01588 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Junghansvej 121, 6000 Kolding 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via et sponsorcykelløb. Deltagerne i løbet, hold bestående af 3 personer, 

indsamler penge i deres netværk af venner, familie, samarbejdspartnere m.v. Bidrag 

modtages via MobilePay og kontoindbetalinger samt kontant. 

Indsamlingsområde: 

Kolding og omegn. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Gademix, som er et socialt værested for børn 

og unge. 

Indsamlingsperiode:  

Indsamlingen foregår den 01.10.2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Gadens Børn 

In nr.: 00960 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kalkværksvej 2, 2690 Karlslunde, www.gadensboern.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.gadensboern.dk, Facebook, indsamlingsbøsser, 

samt arrangementer, herunder velgørenhedsmiddage 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Gadens Børns skole for gadebørn i Calcutta. Derudover 

skal pengene gå til opførelsen af et børnehjem og et dagcenter 

Indsamlingsperiode:  

06-06-2015 til 06-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gadens Børn 

In nr.: 01604 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kalkværksvej 2, 2690 Karlslunde, www.gadensboern.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.gadensboern.org, www.betternow.com, Facebook, LinkedIn, 

indsamlingsbøsser, indsamlingssider, SMS, velgørenhedsevents og arrangementer, CSR-

aftaler, sponsoraftaler samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Gadens Børns projekter i Kolkata, som blandt andet 

inkluderer en grundskole, et børnehjem med inkluderet grundskole, et dagcenter og socialt 

arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

16-09-2016 til 31-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

http://www.gadensboern.dk/
http://www.gadensboern.dk/
http://www.gadensboern.dk/
http://www.gadensboern.org/
http://www.betternow.com/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

GAME 

In nr.: 01589 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Enghavevej 82 D, 2450 København SV. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS, MobilePay, e-mail/nyhedsbrev, annoncer, Facebook, 

hjemmeside, indsamlingsportaler som f.eks. www.betternow.org og plakater/opslag i GAME’s 

faciliteter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for GAME’s arbejde for at skabe varige sociale forandringer 

ved at etablere nyskabende faciliteter og uddanne unge til ledere og rollemodeller inden for 

gadeidræt i Danmark og Libanon. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Genbrugshund 

In nr.: 01792 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde for herreløse hunde, herunder til neu-

tralisering, sundhedstjek, vaccination, chipmærkning, fodder, akutdyrlæge samt øvrige udgifter. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2017 til 01-02-2018 

Indsamlingens regnskab: 
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Regnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

 

Ghana Venskabsgrupperne 

In nr.: 00125 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klosterport 4C, 8000 Aarhus C  
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.gvstoet.dk, indbetalingskort på 

bagsiden af foreningens medlemsblad, opfordring til støtte via annoncer i eget medlemsblad 

med henvisning til blandt andet foreningens kontonummer og MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for uddannelse af 60 lærere, organisation og træning af 

2000 mænd og kvinder i demokrati og rettigheder, så de overfor lokale 

uddannelsesmyndigheder i Ghana kan kræve deres ret til kvalitetsuddannelse samt 

forberedelse af 450 børn, som befinder sig udenfor skolesystemet, til grundskolen.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Gigtforeningen 

IN nr.: 00004 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gentoftegade 118, 2820 Gentofte – www.gigtforeningen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foreningens hjemmeside samt andre onlineportaler, 

Facebook, indgående SMS, indsamlingsbøsse i Kastrup lufthavn, direct mails, medlemsblad, 

nyhedsmails, TV og salg af støtteprodukter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.gvstoet.dk/
http://www.gigtforeningen.dk/
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Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for bekæmpelse af led-, ryg- og muskellidelser og deres 

følger bl.a. gennem at  

- udbrede kendskabet til reumatiske sygdomme, forebyggelse, følger og behandling.  

- Arbejde for bedre muligheder for mennesker med gigt 

- Yde støtte til mennesker med gigt 

- Støtte forskning i gigtsygdomme 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Gigtramte Børns Forældreforening 

In nr.: 00888 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skrænten 25, 9280 Storvorde. www.gbf.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via en facebookside, der oprettes til formålet ”løb for gigt”. Der linkes til denne via 

www.gbf.dk og facebooksiden ”Gigtramte Børns Forældreforening”. Indsamlingen foregår 

tillige via Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et arrangement, der kommer så mange børn med gigt til 

gode som muligt. Arrangementet laves i samarbejde med Helle Riis Jensen, som løber 

Nykredit Copenhagen Marathon den 24. maj 2015 og som opretter facebooksiden ”løb for 

gigt”.  

Indsamlingsperiode:  

24-03-2015 til 24-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

GirlTalk 

http://www.gbf.dk/
http://www.gbf.dk/
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In nr.: 00136 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Olivia Hansens Gade 2, 1799 København www.girltalk.dk 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.girltalk.dk, nyhedsbreve, mail, Facebook, 

Instagram, samarbejde med udvalgte butikker og i forbindelse med afholdte foredrag med 

Girltalk.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Alle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, jf. § 2 i 

vedtægterne.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Give a Chance Denmark 

In nr.: 00890 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Julius Bloms Gade 25,3 2200 København N., 2200 København N. www.giveachance.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.giveachance.dk, Facebook, kontooverførsler, samt eventuelt ved 

opstilling af indsamlingsbøsser til foreningsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at betale skolegang for ugandiske børn berørt af cancer 

eller HIV/AIDS. Alle børn, der modtager støtte fra Give a Chance, er tilknyttet foreningens 

samarbejdsorganisation Hospice Africa Uganda.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.giveachance.dk/
http://www.giveachance.dk/
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Give a Chance Denmark 

In nr.: 00861 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Julius Bloms Gade 25,3 2200 København N., 2200 København N. www.giveachance.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via www.giveachance.dk og Facebook. Indsamlingen sker ved kontooverførsler. Ved 

foreningsarrangementer, kan der desuden opstilles indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at betale skolegang for ugandiske børn berørt af cancer 

eller HIV/AIDS. Alle børn, der modtager støtte fra Give a Chance, er tilknyttet foreningens 

samarbejdsorganisation Hospice Africa Uganda.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Globale Seniorer 

In nr.: 01500 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svanevej 22, 2400 København NV. www.globaleseniorer.com.  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.globaleseniorer.com og Globale Seniorers 

Facebookprofil.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte et dagcenter for ældre i Nairobi, Kenya. Der skal indkøbes 

en vandtank, der betjenes af ældre, hvilket vil give dem et forsørgelsesgrundlag.   

Indsamlingsperiode:  

15-08-2016 til 14-08-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.giveachance.dk/
http://www.giveachance.dk/
http://www.globaleseniorer.com/
http://www.globaleseniorer.com/
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God Jul til Alle 

In nr.: 01172 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dalbygade 40, 6000 Kolding, e-mail: ltu@jv.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved markedsføring via Jysk Fynske Medier, KIF Kolding Københavns 

sociale medier og samling (form for skilt med opfordring til at give et bidrag) i forbindelse 

med hjemmekampe. Der foretages indbetaling til konto i Sydbank. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt belastede børnefamilier i Kolding Kommune, 

herunder til julemad og eventuelt gaver.  

Indsamlingsperiode:  

14-11-2015 til 22-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

God Jul til Alle 

In nr.: 00640 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dalbygade 40, 6000 Kolding, e-mail: ltu@jv.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Jydske Vestkysten, Radio Skala, Kolding Ugeavis, KIF Kolding 

København og Business Kolding og tilhørende hjemmesider samt sampling i forbindelse med 

hjemmekampe. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dårligt socialtbelastede børnefamilier i Kolding 

Kommune.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet er modtaget.  
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Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest to uger fra 29-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

God Jul til Alle 

In nr.: 01644 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dalbygade 40, 6000 Kolding, e-mail: ltu@jv.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at virksomheder og privatpersoner kan donere et beløb efter eget 

valg til indbetaling på foreningenskonto. Indsamlingen bliver markedsført af Jysk Fynske 

Medier og KIF Kolding København, herunder via sociale medier og sampling i forbindelse med 

hjemme-kampe. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt belastede børnefamilier i Kolding kommune. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-07-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Goldschmidts Musikakademi 

In nr.: 01170 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Livornovej 21, 1., 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.goldschmidtsmusikakademi.dk samt via en 

folder 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til driften af musikskolen Goldschmidts Musikakademi.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2014 til 30-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-05-2016 

http://www.goldschmidtsmusikakademi.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Goldschmidts Musikakademi 

In nr.: 01171 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Livornovej 21, 1., 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.goldschmidtsmusikakademi.dk samt via en 

folder 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til driften af musikskolen Goldschmidts Musikakademi.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 30-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Goldschmidts Musikakademi 

In nr.: 01728 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Livornovej 21, 1., 2300 København S 
Kontaktperson: Helene Vindsmark 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.goldschmidtsakademi.dk, MobilePay og 

bankoverførsler. Der indsamles endvidere gennem brochure.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til driften af musikskolen Goldschmidts Musikakademi.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 30-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.goldschmidtsmusikakademi.dk/
http://www.goldschmidtsakademi.dk/
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Gotvedinstituttet 

In nr.: 01650 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.gotved.dk og via nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne indgår på Gotvedinstituttets gavekonto, som i første omgang anvendes til maling af 

instituttets vinduer. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2016 til 15-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gotvedskolen 

In nr.: 01001 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C/www.gotvedskolen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.gotvedskolen.dk og nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for konkrete forbedringer på skolen, f.eks. midlertidig 

overdækning af gymnastikhusets gård.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 30-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Greve Fodbold 

In nr.: 01422 

http://www.gotvedskolen.dk/
http://www.gotvedskolen.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lillevangsvej 88, 2670 Greve.    
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via salg af ’’målaktier’’, hvorved bidragsyderen pr. købt ”altie” skal 

donerer et vist beløb for hvert mål, fodboldklubben scorer – dog således, at der højst kan blive 

tale om at donere 50 kr. pr. ’’aktie’’. Endvidere foregår indsamlingen via salg af årskalendere 

samt arbejde på festivaler.   

Indsamlingsområde: 

Greve og omegn. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en træningslejr for Damesenior i Påsken 2017. 

Indsamlingsperiode:  

09-05-2016 til 30-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Grønkirke 

In nr.: 00996 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Bangs Vej 1, Indgang 5, 2000 Frederiksberg/www.gronkirke.dk   
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.gronkirke.dk og nyhedsmails. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Grøn Kirkes aktiviteter, f.eks. administration af 

hjemmesiden, netværksarbejde, publikationer og gudstjenester.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gøl Bådens Træskibslaug 

In nr.: 00839 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Torpet 22, Gjøl, 9440 Aabybro 

http://www.gronkirke.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.goelbaaden.dk, Facebook, SMS samt ved 

opstilling af indsamlingsbøsse i foreningslokalet i Aabybro. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for restaurering af det bevaringsværdige gods- og 

passagerfartøj ”GØL” fra 1908. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 31-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gør en verden til forskel 

In nr.: 01399 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Horsedammen 42, 2605 Brøndby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved frivilligt arbejde, boder, underholdning mm., på skoler og offentlige 

områder – eller ved aftaler med virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Brøndby Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal ubeskåret anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

13-04-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 12-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Gør Noget LO Region Syd 

In nr.: 00941 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser og Facebook. 
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Hushjælpernes Fagforening i Paraguay og skal gå til 

uddannelse til hushjælperne. 

Indsamlingsperiode:  

14-04-2015 til 13-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 12-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

H 

Haatmahaat 

IN-nr.:00805  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ravnsbjergvej 18, 3400 Hillerød – www.haatmahaat.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at arrangere fundraising events (middage) blandt venner og 

bekendte, Facebook og hjemmesiderne www.haatmahaat.dk og www.betternow.org 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kharikhola Free health camp i landsbyen Kharikhola i 

Nepal. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 30-06-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Er pt. ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Halløj på pladsen 

IN-nr.:01622  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korsgade 22, 4. th. 2200 København N, 

Kontaktperson: Marie Jonassen  

Indsamlingsmåde: 

http://www.haatmahaat.dk/
http://www.betternow.org/
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I Indsamlingen foregår via Facebook, SMS og E-mails 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter blandt byggesjak, såsom møder, kulturelle 

arran-gementer, kurser m.v. med henblik på at forbedre løn- og arbejdsforholdene på 

byggepladserne samt skabe optimisme og fællesskab.    

Indsamlingsperiode:  

16-10-2016 til 16-10-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Handicappede Børns Ferier 

IN-nr.:00152  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Handicappede Børns Ferier, Fjeldhammervej 18, 2610 Rødovre / www.hbf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår online og via brev. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens generelle aktiviteter, jf. § 2 i vedtægter 

for Handicappede Børns Ferier.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Handilejr 

IN-nr.: 01102  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nøvlingskovvej 7, 7480 Vildbjerg,  

Kontaktperson: Claus Clausen.  

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via hjemmeside og Facebook, samt via sponsorgaver, fonde og legater. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en sommerlejr for handicappede – Handilejr-, herunder 

til dækning af udgifter til busser, musik, mad, sodavand og diverse aktiviteter i forbindelsen 

med lejren.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 01-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hand The Ball Fonden 

IN-nr.:01652  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kim Fischer, www.handtheball.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via app’en MobilePay, fondens hjemmeside (www.handtheball.com) og 

fondens Facebook-side. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til udskiftning af bolde til HAND THE BALL’s aktiviteter i Nairobi, 

samt eventuel etablering af nye HAND THE BALL-centre i andre områder/lande. 

Indsamlingsperiode:  

11-11-2016 til 11-11-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-05-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hardernes Y’s Mens Club 

IN-nr.:01149  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro/www.hardernes.ysmen.dk 

Indsamlingsmåde: 

http://www.handtheball.com/
http://www.handtheball.com/
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Indsamlingen foregår ved salg af julemærker i kiosker, på julemarked og via klubbens 

hjemmeside. Herudover vil der ske opfordring via pressen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til støtte for det lokale og internationale frivillige børne- og 

ungdomsarbejde.  

Indsamlingsperiode:  

06-11-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hareskovens Mountainbike Sporgruppe 

IN-nr.:00975  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kristoffer Willerslev Jørgensen, krwj@novozymes.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på Facebook og fysiske skilte opsat ved konkrete 

opgaver i 7 dage i Hareskovene. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler går ubeskåret til foreningen, herunder foreningens arbejde med 

vedligeholdelse og ombygning af Hareskovens Mountainbike spor.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hareskovens Mountainbike Sporgruppe 

IN-nr.:01263  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kristoffer Willerslev Jørgensen, krwj@novozymes.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-gruppen ”Hareskov MTB sporarbejde – Red Team” samt 

fysiske skilte, som opsættes midlertidigt ved konkrete opgaver i Hareskoven, herunder evt. 
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MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen, hvis primære formål er at stå for 

vedligeholdelse og ombygning af Hareskovens mountainbike-spor. Foreningens arbejde er 

derudover, gennem sporarbejdet, at styrke mountainbikesporten lokalt samt at skabe bedre 

kontakt mellem udøvere af sporten, såvel etablerede klubber som private og andre brugere af 

skoven.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hareskovens Mountainbike Sporgruppe 

IN-nr.:01714  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kristoffer Willerslev Jørgensen, kristofferwjoergensen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook via gruppen ”Hareskov MTB sporarbejde – Red Team” 

samt ved midlertidig opsættelse af fysiske skilte i forbindelse med konkrete opgaver i 

Hareskoven. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle formål.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Health 

IN-nr.: 00703 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søndervangs Allé 22, 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via organisationens egen hjemmeside www.munnulatrust.com, 

Facebook, opstilling af indsamlingsbøsser, SMS, andre sociale netværk, indsamlingsevents og 

andre indsamlingshjemmesider. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddannelse, lægehjælp, mad og husly til hjemløse og forældreløse 

børn i Indien. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

HeartRebels (Indsamling til Maria Gerhardt) 

IN-nr.: 01072 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørre Voldgade 18, 1358 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.caremaker.dk/maria. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et alternativt behandlingsforløb af kræft i Tyskland for 

Maria Gerhardt. Endvidere skal midlerne anvendes til køb af c-vitaminindsprøjtninger i 

Lyngby til Maria Gerhardt. Indsamlingens mål er 500.000 kr. 

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde målet om 500.000 kr., skal midlerne 

an-vendes delvist til formålet angivet ovenfor. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til projektet ”Overcure”, der yder forskning af 

livmoderhalskræft. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 01-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.munnulatrust.com/
http://www.caremaker.dk/maria
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Hellebro 

IN-nr.:01322 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Haydnsvej 2, 3 2450, rie.fink@hellebroen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hellebroen.dk, Facebook, SMS, sociale platforme 

samt via MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til servering af gratis mad til hjemløse unge, samt til almindelige 

fornødenheder såsom sæbe, shampoo m.m. Derudover anvendes indsamlingsmidlerne til 

udflugter ud af huset og til materialer til aktiviteter, som de unge selv planlægger.   

Indsamlingsperiode:  

1-02-16 til 31-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07 2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Helligåndskirken, Aarhus 

IN-nr.:00710  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Torpevænget 1, 8210 Aarhus V. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Helligåndskirkens hjemmeside, Facebook, web, radio, tv samt sms.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for svagt stillede familier, der har brug for støtte og hjælp 

særligt i forbindelse med julen.   

Indsamlingsperiode:  

03-11-2014 til 31-01-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Helping Humanity 

IN-nr.:01124  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frøhaven 7, 2630 Taastrup, www.helpinghumanity.dk.  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved flyers i butikker, ved indbetalinger fra medlemmer samt ved 

afholdelse af indsamlingsmiddage. 

Indsamlingen foregår endvidere via hjemmesiden www.helpinghumanity.dk, via indbetaling 

som Zakat samt via sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 01-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Helping Humanity 

IN-nr.:01633  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frøhaven 7, 2630 Taastrup, www.helpinghumanity.dk.  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved flyers i butikker, ved indbetalinger fra medlemmer samt ved 

afholdelse af indsamlingsmiddage. 

Indsamlingen foregår endvidere via hjemmesiden www.helpinghumanity.dk, via indbetaling 

som Zakat samt via sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 01-07-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.helpinghumanity.dk/
http://www.helpinghumanity.dk/
http://www.helpinghumanity.dk/
http://www.helpinghumanity.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

HelpingHand 

IN-nr.:00712  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strynøvænget 27, 8381 Tilst 

www.helping-hand.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.helping-hand.dk og på Facebook 

www.facebook.dk/HelpingHandDK. Derudover via opstilling af indsamlingsbøsser i Aarhus, 

Hillerød og København. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af børnenes basale rettigheder i Palæstina. 

Indsamlingsperiode:  

13-11-2014 til 13-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

HelpingHand 

IN-nr.: 01193  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strynøvænget 27, 8381 Tilst 

www.helping-hand.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.helping-hand.dk og på Facebook 

www.facebook.dk/HelpingHandDK. Derudover via opstilling af indsamlingsbøsser i Aarhus og 

København. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af børnenes basale rettigheder i Palæstina 

(Vestbredden), f.eks. tøj, skole og mad. 

Indsamlingsperiode:  

20-11-2015 til 19-11-2016 

http://www.helping-hand.dk/
http://www.helping-hand.dk/
http://www.facebook.dk/HelpingHandDK
http://www.helping-hand.dk/
http://www.helping-hand.dk/
http://www.facebook.dk/HelpingHandDK
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Helpnepal.nu 

IN-nr.: 00946 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jacob Lindebergs vej 4, 1. Tv., 2400 København NV. 

www.helpnepal.nu 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via mobilpay, foreningens facebookside helpnepal samt hjemmesiden 

www.helpnepal.nu. Derudover foregår indsamlingen ved events og arrangementer, herunder 

salg af mad, musik, foredrag, eventuelt en informationsbod eller salgsbod på et event, eller 

ved udførelse af frivilligt arbejde på festivaller, hvor foreningen modtager penge for det 

udførte arbejde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ofrene for jordskælvet i Nepal den 26. april 2015, 

eksempelvis via organisationerne Samathang og Redningsarbejde i Nepal 2015, samt 

personen Kripa Devkota, der samler ind til jordskælvsofrene i Kumari Village. Yderligere 

informationer om de tre projekter fremgår af hjemmesiden www.helpnepal.nu. 

Indsamlingsperiode:  

13-05-2015 til 12-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 11-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Help Tiger Kids 

IN-nr.: 01063 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Matthæusgade 48 B, lejl. 317, 1666 København V. 

www.helptigerkids.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.helptigerkids.com og www.helptigerkids.dk , 

via Facebook og gennem personligt netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.helpnepal.nu/
http://www.helpnepal.nu/
http://www.helptigerkids.com/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et projekt for forældreløse gadebørn i Addis Ababa i 

Etiopien, herunder til mad, tøj, skolegang, sport leg og kreativ udfoldelse. 

Indsamlingsperiode:  

16-09-2015 til 16-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Help Us Help Refugees 

IN-nr.: 01097 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jægersborggade 22, 3 th., 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via reklamering i foreningens fysiske lokaler, samt via Facebook og 

hjemmesider, MobilePay og bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge i Danmark, som på enhver lovlig måde enten 

bevæger sig gennem landet eller vælger at søge asyl i landet, herunder til nødhjælp i form af 

mad, tøj, lægehjælp, psykologbistand, sociale aktiviteter, tilvejebringelse af fornødenheder og 

ressourcer til at hjælpe flygtninge med at højne deres levestandarder.  

Indsamlingsperiode:  

05-10-2015 til 05-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herfølge Skoles Danmarkskort 

IN-nr.:01511  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kasserer: Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, 4600 Køge 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside samt ved ansøgninger hos fonde og virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 



 
 
 

   

224 
 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for genskabelse af danmarkskortet fra 1954 i skolegården til 

Herfølge Skole i anledning af skolens 60-års jubilæum i august 2014. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 20-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:00720  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.herluftsholm.dk, via skolens alumninetværk samt ved udsendelse af 

nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget og godkendt.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:01292  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Herlufsholm Skole og Gods’ hjemmeside via www.herlufsholm.dk og 

alumninetværk via http://alumni.herlufsholm.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 
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Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:01765 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.herlufsholm.dk og 

http://alumni.herlufsholm.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

 

 

Hillsong Church Copenhagen 

IN-nr.:00174  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vermlandsgade 51, 2300 København S.  
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved møder/gudstjenester i form af kuverter, 

indsamlingsbøsser, dankort/kreditkort, SMS, MobilePay, Swipp, hjemmeside og 

bankoverførsel.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens formål, jf. vedtægterne.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 
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Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Organisationen er godkendt efter ligningslovens § 8 A og derfor omfattet af 

indsamlingslovens § 4.  

 

HIV-Danmark 

IN-nr.:01715 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 18 E, 1456 København K. 
www.hivdanmark.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.hivdanmark.dk samt ved opstilling af 

displays med opfordring til støtte.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke til støtte for hiv-smittede 

personer samt deres pårørende og efterladte, jf. pkt. 2 i foreningens vedtægter.   

Indsamlingsperiode:  

 01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Hjernebarnet 

IN-nr.:00776 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bispebjerg Bakke 9, 1.110,  2400 København NV. 

Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af indsamlingsbøsser i forskellige butikker i Aalborg, sms-indsamling via 

unwire, annoncering via hjemmeside, Facebook og skrabejulekalender. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde for at udbrede kendskabet til 

hjemmetræning af hjerneskadede børn.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

http://www.hivdanmark.dk/
http://www.hivdanmark.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hjernebarnet 

IN-nr.:01409 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rahbeks Alle 11, 3, 2, 1749 København V 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Mobilepay, hjemmeside, Facebook, online indsamlings-sites samt 

ved foreningens events.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af foreningen i henhold til formålsparagraffen i den gældende 

vedtægt.   

Indsamlingsperiode:  

19-04-2016 til 19-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Hjernesagen 

ID-nr.: 00059 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2., 2630 Taastrup / www.hjernesagen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Hjernesagens forskellige Facebook-sider, Hjernesagens hjemmeside – 

www.hjernesagen.dk, medlemsbladet ”Hjernesagen”, annoncer i tidsskrifter, 

indsamlingsplatformen BetterNow, nyhedsmedier, sociale medier m.m. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for forebyggelsesinitiativer / kampagner, diverse 

medlemstilbud f.eks. rådgivning inden for social- og sundhedsområdet, kurser, temadage, 

ferierejser, informationsmaterialer (blad, pjecer, hjemmeside, sociale medier m.m.), temadage 

målrettet fagfolk, kampagner og lignende. 

http://www.hjernesagen.dk/
http://www.hjernesagen.dk/
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Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. Årsregnskab 

for 2015 er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Hjerneskadeforeningen 

ID-nr.: 00113 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.  
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, indstik og annoncer i foreningens medlemsblad, foldere og 

telemarketing. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for overordnet drift af Hjerneskadeforeningen, til 

specifikke aktiviteter for medlemmer og til videreudvikling af foreningen. Foreningens formål 

er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (dvs. ikke medfødte) 

hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

HjernetumorForeningen 

IN-nr01377 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rebildparken 69, 9220 Aalborg Øst 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af internationalt anerkendt grå hjernetumorsløjfe. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 
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Midlerne skal anvendes til supplering af foreningens øvrige indtægter til dækning af udgifter i 

forbindelse med netværksgrupper, temamøder, samt til seminarer og sociale arrangementer 

for patienter og pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

12-04-2016 til 31-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hjerteforeningen  

ID-nr.: 00063 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hauser Plads 10, 1127 København K. / www.hjerteforeningen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Ved face-to-face hvervning, telemarketing, indbetalinger via sms, donationer via 70 og 90 

numre, donationer via ”Gør noget for hjertet” og ”Elsk Hjertet”. Mobilepay/Swipp. Indsamling 

via erhvervssamarbejde. Hjerteforeningen Facebook. Online donation via: 

www.hjerteforeningen.dk og e-mails og via eksterne partnere. Direct mails. Brochurer med 

girokort. Indsamlingsshow på TV2 Charlie. Varesalg fra webshop og andre kanaler. 

Indsamling via kampagner, koncerter, auktioner og events. Opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Hjerteforeningens formål, som er at støtte 

videnskabelig forskning i hjerte og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og 

behandling, at forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og 

sundhedspædagogiske aktiviteter, at støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og 

deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information, at varetage fælles interesser for 

hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gennem 

sundhedspolitiske initiativer, information m.v. og at repræsentere Danmark i internationale 

organisationer med lignende formål.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
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Hjælp min kunstner-mor i kampen mod kræft 

IN nr.: 00964  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Sidsel Schomacker, sidsel.schomacker@gmail.com   

Hjemmeside:www.hjaelpminkunstnermor.tictail.com 

Indsamlingsmåde:  

Via hjemmesiden og de sociale medier. 

Indsamlingsområde:  

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål:  

Midlerne skal anvendes i forbindelse med udgifter til medicin og behandling i forbindelse med 

Sidsels Schomackers mors kræftsygdom. Midlerne kan også gå til rekreative ophold, terapi og 

andet der vil give Sidsel Schomackers mor livskvalitet.  

Såfremt hun afgår ved døden, inden midlerne er brugt, skal de resterende midler, efter at have 

dækket begravelsesomkostninger, gå til kræftens bekæmpelse.   

Indsamlingsperiode:  

15-06-2015 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hjælp nu! Akutindsamling til flygtningene fra Syrien 

ID-nr.: 01086 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

v/ Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at DR, TV2 og 12 organisationer, der yder nødhjælp i og omkring 

Syrien, går sammen om et indsamlingsshow på TV søndag den 20. september 2015. 

Indsamlingen foregår endvidere via hjemmesiderne www.hjaelpnu.nu og 

www.betternow.org, via MobilePay/Swipp (90 56 50 20), via SMS (Hjælp til 1231) og opkald 

til 70 10 52 52, via opkrævning ved Dankort eller fremsendelse af girokort, via lotterier på 90-

numre/SMS, via virksomhedsdonationer, via opstilling af indsamlingsbøsser samt via 

overførsler til reg. nr. 4183 og konto nr. 11720358. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til gennemførelse af de deltagende organisationers arbejde i Syrien, 

http://www.hjaelpminkunstnermor.tictail.com/
http://www.hjaelpnu.nu/
http://www.betternow.org/
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Irak, Jordan, Libanon, Egypten, og Tyrkiet. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2015 til den 15-10-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 15-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingen gennemføres under navnet ”Hjælp Nu!” med deltagelse af følgende 

organisationer: ADRA Danmark, CARITAS Danmark, Dansk Folkehjælp, Dansk 

Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser, Mission øst, Mellemfolkeligt 

Samvirke, Red Barnet, Røde Kors, SOS Børnebyerne og UNICEF Danmark.  

 

Folkekirkens Nødhjælp er den juridisk ansvarlige organisation for indsamlingen, mens de 

enkelte organisationer er ansvarlige for anvendelsen af de respektive andele af de indsamlede 

midler. 

 

Hjælp syge børn 

IN-nr.: 01544 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nybroesgade 58, 1. th., 7100 Vejle. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og andre sociale medier, foreningens egen hjemmeside 

samt arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af alvorligt syge børn bosiddende i Ukraine 

eller andre lande, hvor behandling ikke er mulig, samt til indkøb af medicin og bløde 

forbindinger til børn med epidermolysis bullosa. Behandlingen vil finde sted i Danmark samt i 

øvrige EU-lande, i enkelte tilfælde andre lande.  

Indsamlingsperiode:  

08-08-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hjælp til flygtninge på Lesbos 

IN-nr.: 01035 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Fabers Gade 4,5 sal, 2200 København N,  
kirkeskov@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebookgruppen ”Hjælp til flygtninge på Lesbos” samt Mobilepay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge, der ankommer til den græske ø Lesbos. 

Midlerne uddeles i flygtningelejren Kara Tepe samt til nyankomne flygtninge på stranden 

Molynos. Midlerne bruges til at købe fornødenheder til flygtningene, herunder vand, mad, 

soveposer, telte, liggeunderlag, solhatte og bleer. 

Indsamlingsperiode:  

09-08-2015 til 05-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hjælp Ukrainske Børn 

IN-nr.: 00614 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rytterparken 2, 2765 Smørum 

http://www.hjub.dk/ 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook-side, SMS og aviser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainske børn og deres familier, som er i krise. 

Indsamlingsperiode:  

20-09-2014 til 20-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-03- 2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

HK Service Hovedstaden 

IN-nr.: 00700 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:kirkeskov@gmail.com
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Svend Aukensplads 11, 2300 København S 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

Vesterbrogade og Bernstorffsgade, København V 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainske børn og deres familier, som er i krise. 

Indsamlingsperiode:  

15-11-2014 til 24-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Holme ApS 

IN-nr.: 01723 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lysholm Ovenvej 18, 4690 Haslev. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Caremaker.dk, Facebook og andre online medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Henrik Holmgaard Bjerrings erhvervelse af ejendommen 

Ringstedvej 28, 4690 Haslev på tvangsauktion. Erhvervelsen sker for at sikre, at Dorthe 

Bjerring med familie, som for tiden bebor ejendommen, kan blive boende.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne gå til Kræftens 

Bekæmpelse. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler gå til Kræftens Bekæmpelse.  

Indsamlingsperiode:  

11-12-2016 til 08-01-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 



 
 
 

   

234 
 

Hopes Foundation 

IN-nr.: 01463 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Grænsevej 47, 2650 Hvidovre 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside www.hopes.dk, SMS donationer, MobilePay 

samt ved opstilling af indsamlingsbøsser i forbindelse med udstillinger, foredrag og i butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Hopes Foundations velgørende arbejde i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter.  

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11- 2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Horn Africa Aid 

IN-nr.: 01159 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bystævneparken 19,3,-309, 2700 Brønshøj 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook og YouTube samt ved opstilling 

af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 01-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-05- 2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.hopes.dk/
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Horne Efterskole  

IN-nr.: 01522 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højskolevej 5, 9850 Hirtshals 
Indsamlingsmåde: 

Afholdelse af loppemarked og fest, samt ved elevers arbejde og gennem sponsorater for 

virksomheder o.lign. 

Indsamlingsområde: 

Regionalt. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Grundfos Lifelink Water Supply på Karagwe Secondary 

School i Tanzania. 

Indsamlingsperiode:  

09-11-2015 til 02-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-11- 2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Horne Efterskole  

IN-nr.: 01592 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højskolevej 5, 9850 Hirtshals 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår igennem salg ved loppemarked samt fest, elever der arbejder hos 

private og derefter donerer lønnen til formålet, sponsorater fra virksomheder, avisannoncer, 

reklame på sociale medier, radiospots samt flyers. Der bruges MobilePay, Swipp og 

bankoverførsel. Der indsamles ligeledes kontanter.  

Indsamlingsområde: 

Horne efterskole og i 9850, Hirtshals-området. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Husforbi. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 31-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Horton Hovedpineforening 

IN-nr.: 00087  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – www.hortonforeningen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.hortonforeningen.dk, Facebook, 

SMS, direct mail, breve, nyhedsbreve, informationsfoldere, blade, magasiner og aviser, 

herunder ved girokort og indstik. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for videnskabelig forskning i Hortons hovedpine, dens 

årsager, forebyggelse og behandling samt formidling af oplysninger og rådgivning om 

hovedpine til patienter, pårørende, den primære lægesektor og den danske befolkning 

generelt samt at varetage fælles interesser for patienter med Hortons hovedpine og deres 

pårørende ved at yde støtte og tage initiativer på områder, der ikke er omfattet af det 

offentlige sygehusvæsen, herunder styrket patientrådgivning, information, smertevejledning 

mv. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Hospice Forum Danmark 

IN-nr.: 00129  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg/www.hospiceforum.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via Facebook, hjemmeside og annoncering i medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens overordnede formål, jf. § 2 i 

vedtægter for Hospice Forum Danmark, som lyder: 

 

”Foreningen er en landsorganisation, der målrettet arbejder på at udbrede kendskabet til 

hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende 
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mennesker samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et vigtigt element i foreningens 

arbejde.”  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Hospitalsklovne - Kolding 

IN-nr.: 00649  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Septembervænget 31, 6000 Kolding 

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af hospitalsklovne på børneafdelingen på Sygehus 

Lillebælt Kolding. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hovedpinesagen 

IN-nr.: 01036  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Promenadebyen 2, 8. sal., 5000 Odense C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved uddeling af informationsmateriale med støtte-stregkoder, 

MobilePay og andre støttebidragsnumre, SMS og link til online betalingsmuligheder. 

Indsamlingen foretages endvidere ved presse/massemedier, Facebook samt via 

hjemmesiderne hovedpinesagen.dk, hovedpineforeningen.dk og trigeminus.dk. Der afholdes 

endvidere foredrag, motionsløb og andre events samt private indsamlinger og andre 

støttemuligheder ved brug af indsamlingsplatforme som betternow.org. Hovedpinesagen 

deltager desuden i en større europæisk kampagne under European Headache Alliance. 
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Hovedpinesagens formål; forskning, information og 

patientstøtte. Midlerne kan anvendes direkte af Hovedpinesagen eller af de enkelte 

medlemsforeninger, der har samme formål. 12,5 % af overskuddet af det indsamlede beløb vil 

overføres til European Headache Alliance. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

H.U.B.S. (Helping Uganda by Silje Simonsen) 

IN-nr.: 01065  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gl. Roustvej 7, 6800 Varde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, ved donationer af tøj og lignende, ved 

støttearrangementer, ved donationer fra Warwik Bryghus i forbindelse med salg af øl, samt 

ved loppemarkeder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at højne livskvaliteten for børn og unge i Uganda. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 01-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hundreds of Smiles 

IN-nr.: 00831  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sønderkær 11, 8800 Viborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hundredsofsmiles.org, på Facebook, via e-mail 
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og SMS samt på internetplatformen Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for gadebørn i Mombasa og deres adgang til skolegang, 

herunder til betaling af skolegang, lærerlønninger, madprogrammer, etablering af bibliotek og 

lignende tiltag, der kan øge børns indlæring samt oplysningskampagner vedrørende børns 

rettigheder. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 01-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Hvidovre Avis 

IN-nr.: 01390  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hvidovrevej 301, 2650 Hvidovre 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering og ved redaktionelle artikler både som trykt 

husstandsomdelt og via hjemmesiden, samt via SWIPP og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe tre familier med at betale advokatregning på i 

alt 60.489 kr. Advokatbistanden blev anvendt på at stoppe en ulovlig opførelse af en 

erhvervsejendom som Hvidovre Kommune fejlagtigt gav tilladelse til, på en grund, der 

grænser op til de tre familiers private parcelhuse. Grundet kommunalfuldmagten kan/må 

kommunen ikke betale sagsomkostningerne. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler ligeligt anvendes til brug for aktiviteter for beboerne fordelt ligeligt 

på kommunens plejehjem, således at alle indsamlede midler vil kunne tilgodese de 

forurettede uagtet om man bidrager i starten eller i slutningen af processen. 

Indsamlingsperiode:  

29-03-2016 til 24-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Hyper Racing Danmark  

IN-nr.: 01427  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tuekjærvej 14, 4960 Holeby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hyperracingdenmark.dk, Facebook og 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække løbsdeltagelse og kontingentbetaling for børn og unge 

med ADHD, tourette o.lign., som deltager i en aktiv sport inden for cykelsporten, herunder 

BMX.  

Indsamlingsperiode:  

19-04-2016 til 19-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

I 

IBIS 

ID-nr.: 00045 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 2B, 1620 København V. 

Indsamlingsmåde: 

Via diverse internetkanaler, indbetalingskort, Nets-aftaler, gavebidragsaftaler, 

indsamlingsbøsser, sms, betalingsformer tilknyttet mobiltelefon, kontante bidrag, 

bankoverførsler, kredit- og debetkort, indstik i blade, telemarketing, avisannoncer, direct 

mails, e-mail, medlemsblad, nyhedsbrev og honorarer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for IBIS’ udviklingsarbejde, humanitære arbejde og 

oplysningsarbejde i udviklingslande samt administration af disse. Kampagne- og 

oplysningsarbejde i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

http://www.hyperracingdenmark.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Ibisi Revision ApS 

ID-nr.: 01129 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marielundvej 28, 1. sal, 2730 Herlev 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt event den 23.-24. oktober 2015 ved Ibisi Revision 

ApS’ revisionslokaler, hvor man kan prøve en sportsvogn.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for hjemløse i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

12-10-2015 til 12-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 11-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

ICEJ 

ID-nr.: 00123 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Postboks 439, 4700 Næstved/www.icej.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved girokort (medsendes med blad), hjemmeside 

(kontonummer og MobilePay), Facebook (kontonummer og MobilePay), foredrag og møder 

(indsamlingsbøsser og girokort). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for sociale hjælpeprojekter i Israel, f.eks. plejehjem for 

holocaustoverlevende, center for handicappede, integration af jøder, hovedkontoret i 

Jerusalem og den danske afdelings kontor.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE 

ID-nr.: 00811 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt ved lukkede arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til akut nødhjælp i kriseramte områder, herunder bl.a. mad, tøj, husly 

og andre basale behov. Kampagnen omfatter kriser som f.eks. naturkatastrofer og krig. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 01-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-08-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE 

ID-nr.: 00870 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt ved lukkede arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forældreløse børn i forskellige lande, herunder f.eks. til 

skolegang og tøj. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 01-03-2016 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE 

ID-nr.: 00868 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt ved lukkede arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Qurban (offer) kampagnen. Kampagnen uddeler qurban i 74 lande 

til fattige og nødlidende. Midlerne anvendes bl.a. til indkøb af offerdyr samt transport af kød 

mv. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE 

ID-nr.: 00871 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt ved lukkede arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering af nye drikkevandsbrønde i forskellige lande. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE 

ID-nr.: 00869 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS, opstilling af 

indsamlingsbøsser samt ved lukkede arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til hjælpepakker til fattige og nødlidende. Pakkerne indeholder bl.a. 

mad og små gaver.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE – Qurban 

ID-nr.: 01570 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos private virksomheder og forretninger. Endvidere vil indsamlingen 

foregå via annoncering til forskellige, lukkede arrangementer, hvor der også vil være opstillet 

indsamlingsbøsser, samt via MobilePay og kontooverførsler.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Qurban (offer) kampagnen. Kampagnen uddeler qurban i 74 lande 

til fattige og nødlidende. Midlerne anvendes bl.a. til indkøb af offerdyr samt transport af kød 

mv.  

http://www.hasene.dk/
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Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE – Drikkevandsbrønde 

ID-nr.: 01571 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos private virksomheder og forretninger. Endvidere vil indsamlingen 

foregå via annoncering til forskellige, lukkede arrangementer, hvor der også vil være opstillet 

indsamlingsbøsser, samt via MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering af nye drikkevandsbrønde i forskellige lande. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE - Hjælpepakker 

ID-nr.: 01572 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos private virksomheder og forretninger. Endvidere vil indsamlingen 

foregå via annoncering til forskellige, lukkede arrangementer, hvor der også vil være opstillet 

indsamlingsbøsser, samt via MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

http://www.hasene.dk/
http://www.hasene.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til hjælpepakker til fattige og nødlidende. Pakkerne indeholder bl.a. 

mad og små gaver.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE – Forældreløse børn 

ID-nr.: 01573 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos private virksomheder og forretninger. Endvidere vil indsamlingen 

foregå via annoncering til forskellige, lukkede arrangementer, hvor der også vil være opstillet 

indsamlingsbøsser, samt via MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forældreløse børn i forskellige lande, herunder f.eks. til 

skolegang og tøj.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IGMG Hjælpe- og Socialorganisationen HASENE – Akut nødhjælp 

ID-nr.: 01574 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fabriksvej 16A, 3000 Helsingør – www.hasene.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.hasene.dk, Facebook, SMS samt opstilling af 

indsamlingsbøsser hos private virksomheder og forretninger. Endvidere vil indsamlingen 

http://www.hasene.dk/
http://www.hasene.dk/
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foregå via annoncering til forskellige, lukkede arrangementer, hvor der også vil være opstillet 

indsamlingsbøsser, samt via MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til akut nødhjælp i kriseramte områder, herunder bl.a. mad, tøj, husly 

og andre basale behov. Kampagnen omfatter kriser som f.eks. naturkatastrofer og krig.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 01-02-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Indenlandsk Sømandsmission 

ID-nr.: 00083 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Havnepladsen 1, 7100 Vejle 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, udsendelse af e-mail, breve til foreningens medlemmer, afholdelse af møder, 

MobilePay og opfordring via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at bringe evangeliet til 

søfolk og fiskere.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 

                                                                                                                                        ID-nr.: 00177 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamling på www.indremission.dk og andre hjemmesider, der er ejet af Indre Mission, ved 

SMS-indsamlinger samt ved e-mailudsendelser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen Indre Mission. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 

ID-nr.: 00794 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 

Indsamlingsmåde: 

Via internettet (indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission), via sms-

indsamling, e-mailudsendelser samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Indre Missions arbejde.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 

ID-nr.: 01271 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia/www.indremission.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.indremission.dk og andre hjemmesider, der er ejet af Indre 

Mission, e-mails og MobilePay. 

http://www.indremission.dk/
http://www.indremission.dk/
http://www.indremission.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Indre Missions arbejde.   

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Anmeldelsen er blevet erstattet af en orientering foretaget foreningen, jf. indsamlingslovens § 

4, stk. 1. Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017.  

Se IN-nr.: 00182 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 

IN-nr.: 00182 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia – www.indremission.dk  

Kontaktperson: Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, atp@imh.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesider, herunder via donationsmodul på 

indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission samt via annoncer og indstik i 

egne blade. Der indsamles endvidere via Direct Mails, e-mailudsendelser, 

telemarketingskampagner, SMS-indsamlinger og MobilePay.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til drift af Indre Missions arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Indsamling til Henriette Lønstrup Nielsen 

ID-nr.: 01474 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.indremission.dk/
mailto:atp@imh.dk
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Lejrvej 165, 3500 Værløse 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for C-vitamin- og varmebehandling i Danmark af Henriette 

Lønstrup Nielsen, Granbakken 41, 3400 Hillerød, herunder erstatning af tabte 

arbejdsfortjeneste pga. sygdommen til Henriette og hendes mand Jørgen Møller Nielsen, og 

om muligt kræftbehandling i USA.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at Henriette ikke overlever sin sygdom, skal eventuelle overskydende midler 

anvendes til begravelsen og til at hjælpe Henriettes børn og mand med at komme videre i 

livet. 

Indsamlingsperiode:  

13-06-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ingeniører Uden Grænser 

ID-nr.: 00130 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skt. Annæ Plads 16, 1 1250 København K 

Indsamlingsmåde: 

Salg af diverse støttemuligheder via elektroniske medier, herunder Facebook, hjemmeside, 

mails, nyhedsbreve samt SMS støttebidrag, oplysningsvirksomhed ved interne og eksterne 

events, opsætning af indsamlingsbøsser og kampagneaktivitet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Ingeniører Uden Grænsers overordnede formål om at bistå 

fattige mennesker med at skaffe basale overlevelsesmuligheder og hjælpe med at bygge en 

fremtid for dem, der er ramt af katastrofer og fattigdom. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Instant Relief Denmark 

ID-nr.: 01098 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Eriksvej 20, 2600 Glostrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS, samt ved opstilling af indsamlingsbøsser og 

indbetaling via Viber, MobilePay, kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe flygtninge i nød.  

Indsamlingsperiode:  

07-09-2015 til 07-09-2016   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Integrationshuset Kringlebakken 

ID-nr.: 01501 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tuborgvej 256, 2400 København NV 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook, MobilePay samt ved opstilling 

af indsamlingsbøsser.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til foreningens aktiviteter. Integration Kringlebakken yder indsatser 

til styrkelse af lighed på de sociale, udannelses,- erhvervs- og sundhedsmæssige områder for 

kvinder og børn med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk.  

Indsamlingsperiode:  
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01-08-2016 til 01-08-2017   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

International Aid Services (IAS) 

ID-nr.: 00015 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande 

www.ias-danmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.ias-danmark.dk til International Aid Services (IAS) generelt og 

forskellige projekter samt via www.betternow.org/dk/ias, hvor der også kan doneres via 

SMS. 

 

Endvidere udsendes der nyhedsbreve til bidragsydere, hvor der opfordres til at støtte IAS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes hovedsagligt til fordel for projekter IAS implementerer/støtter 

samt til IAS administration, såfremt donationen gives hertil. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

International Dalit Solidarity Network 

ID-nr.: 00421 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenørns Allé 12, 1634 København V.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via hjemmesiden www.idsn.org samt facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.ias-danmark.dk/
http://www.betternow.org/dk/ias
http://www.idsn.org/
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Midlerne skal anvendes til fordel for internationalt lobby og advocacy arbejde for 

bekæmpelse af kastediskrimination foretaget af IDSN (International Dalit Solidarity 

Network). 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 31-08-2017   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Årsregnskab for 2015 er modtaget. 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Afsluttende regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IRAQ Builders 

ID-nr.: 01074 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klampenborgvej 248, 2. -4., 2800 Kongens Lyngby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, MobilePay, bankoverførsler, 

indsamlingsbøsser samt ved annoncering 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at genopbygge og renovere de udsatte og fattige familiers 

boliger i Irak, hjælpe de internt fordrevne i Irak, samt at hjælpe de forældreløse irakiske børn.  

Indsamlingsperiode:  

21-09-2015 til 21-09-2016   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 20-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IRAQ Builders – DK 

ID-nr.: 01591 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klampenborgvej 248, 2. -4., 2800 Kongens Lyngby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hertil bankoverførsel, MobilePay og PayPal, samt 

opstilling af indsamlingsbøsser. 
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at genopbygge og renovere udsatte og fattige familiers boliger i 

Irak samt til at hjælpe internt fordrevne i Irak og forældreløse irakiske børn.  

Indsamlingsperiode:  

22-09-2016 til 22-09-2017   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes  offentliggjort senest to uger efter 21-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Israelsmissionens Unge 

ID-nr.: 00068 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. / www.ung.israel.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.ung.israel.dk, e-mails, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for at drive og støtte de projekter, som er en del af 

Israelmissionens Unges formål.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

IWGIA 

ID-nr.: 00767 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Classensgade 11E, 2100 København Ø. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.iwgia.org, ved brug af bannerreklamer på organisationens 

hjemmeside, bannerreklamer på dagblades og lignende hjemmesider, sms, annoncer i trykte 

medier (primært dagblade), udlevering af brochurer i forbindelse med arrangementer, 

http://www.ung.israel.dk/
http://www.ung.israel.dk/
http://www.iwgia.org/
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outdoor annoncering, udsendelse af nyhedsbreve til organisationens egen database samt 

annoncer på organisationens Facebook-side. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for IWGIA’s arbejde til fremme af indfødte folks rettigheder, 

jf. foreningens vedtægter.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

IWGIA 

ID-nr.: 01306 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Classensgade 11E, 2100 København Ø, sa@iwgia.org 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.iwgia.org, ved brug af bannerreklamer på organisationens 

hjemmeside, bannerreklamer på dagblades og lignende hjemmesider, sms, annoncer i trykte 

medier (primært dagblade), udlevering af brochurer i forbindelse med arrangementer, 

udsendelse af nyhedsbreve til organisationens egen database samt annoncer på 

organisationens Facebook-side. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for IWGIA’s arbejde til fremme af indfødte folks rettigheder, 

jf. foreningens vedtægter.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

J 

http://www.iwgia.org/
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Jambo Shule 

IN-nr.: 00921 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vodroffsvej 41, 5 th., 1900 Frederiksberg C 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, MobilePay, udstillinger, banko og ved salg af armbånd, T-shirts, 

kalendere og afrikansk brugskunst.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til udsatte børn i Kenya.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jambo Shule 

IN-nr.: 01279 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vodroffsvej 41, 1900 Frederiksberg C  
kontakt@jambo-shule.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, udstillinger, banko samt salg af armbånd, T-

shirts og afrikansk brugskunst. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Jambo Shules arbejde med udsatte børn og unge i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jambo Shule 

IN-nr.:  

mailto:kontakt@jambo-shule.dk
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Vodroffsvej 41, 5 th., 1900 Frederiksberg C, kontakt@jambo-shule.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved jambo-shule.dk, Facebook, Instagram, bogsalg, banko, salg af 

afrikansk brugskunst, t-shirts, loppemarkeder, MobilePay, crowdfunding. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af udsatte børn og unge i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

JCI Copenhagen International                                                                           

 ID-nr.: 01004 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ivan-Lazar Bundalo, e-mail: ivan-lazar.bundalo@jcici.org  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af mad og drikkevarer samt ved opstilling af indsamlingsbøsse. 

Indsamlingsområde: 

Lige udenfor Amager Strandpark. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af bøger til en skole i Liberia. 

Indsamlingsperiode:  

08-08-2015 til 08-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jengo 

IN-nr.: 00782 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Lars Ulrik Nielsen 

www.jengo.dk  

Indsamlingsmåde: 

mailto:kontakt@jambo-shule.dk
mailto:ivan-lazar.bundalo@jcici.org
http://www.maendeleo.dk/
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Indsamlingen foregår ved SMS og online på www.jengo.dk, facebook.com, Instagram, 

Snapchat, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at oprette en skole i en Maasai landsby i Tanzania, 

Mombo diskret i samarbejde med ”Friends Of Usambara Society”, som er en lokal NGO. 

Indsamlingsperiode:  

02-01-2015 til 02-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Julemærkefonden 

IN-nr.: 00028  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brolæggerstræde 14, 1211 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af fysiske og elektroniske Julemærker samt produkter f.eks. 

julekort, gavemærker m.v. som relaterer sig til Julemærket. Desuden salg af logo-mærker 

samt andre støtteprodukter med Julemærkefondens logo f.eks. vandflasker m.v. Salget foregår 

fra Julemærkefondens netbutik, Julemærkehjemmene, Post Danmark posthuse og netbutik, 

detailkæder, ved offentligt afholdte arrangementer for Julemærkesagen samt ved valgsteder i 

forbindelse med valghandlinger. Opstilling af indsamlingsbøtter i butikker m.v. efter aftale i 

hvert tilfælde med butiksindehaver m.v. Indsamling af støttemidler og donationer via 

hjemmeside, Facebook, sms-donation, MobilePay, SWIPP, offentlige afholdte arrangementer 

om Julemærkefonden samt via annoncering i trykte og elektroniske medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Julemærkefondens fire julemærkehjem samt 

oprettelse af et femte julemærkehjem i Kolding. De fire julemærkehjem modtager hvert år 

750 børn til et 10 ugers ophold.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

http://www.maendeleo.dk/
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§ 4, stk. 1. 

 

Juletræsfonden 

IN-nr.: 00795  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kasper Kristensen / 

https://www.facebook.com/pages/Juletr%C3%A6sfonden/1565654066999583?sk=timeline  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Instagram, Fyns Stiftstidende, Ugeavisen Odense, 

Ugeavisen Svendborg, Fyns Amts Radio, Radio Klubben, Radio Diablo. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kraftramte børn, på afdeling H2 for kræftramte børn på 

Odense Universitets Hospital. 

Indsamlingsperiode:  

27-12-2014 til 29-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Justhererightnow IVS   

IN-nr.: 01166 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Justhererightnow IVS, Holmbladsgade 94, 2300 København S 

http://justhererightnow.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden http://justhererightnow.com/, Facebook samt 

donationer via bankoverførsel og MobilePay (31 23 30 99). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ronald McDonalds børnefond. 

Indsamlingsperiode:  

19-10-2015 til 10-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-05-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

https://www.facebook.com/pages/Juletr%C3%A6sfonden/1565654066999583?sk=timeline
http://justhererightnow.com/
http://justhererightnow.com/
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Justitia 

IN-nr.: 00692  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lautrupsgade 13, 6. sal, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.justitia-int.org, Facebook, LinkedIN og øvrige af 

foreningens sociale medier. Indsamlingen sker via overførsel af midler via bl.a. MobilePay, 

konto, m.m. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den uafhængige juridiske tænketank Justitia’s arbejde. 

Justitia er en almennyttig forening, som arbejder på at styrke fokus på respekten for 

grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder, via bl.a. analyse og aktiv deltagelse 

i den offentlige debat. Alt materiale stilles gratis til rådighed. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Justitia 

IN-nr.: 01302  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lautrupsgade 13, 6. sal, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.justitia-int.org, Facebook, LinkedIn og øvrige sociale medier. 

Indsamlingen foregår endvidere via MobilePay, kontooverførsel, Swipp og Paypal.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den uafhængige juridiske tænketank Justitias arbejde. 

Justitia er en almennyttig forening, som arbejder på at styrke fokus på respekten for 

grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder.   

Indsamlingsperiode:  

http://www.justitia-int.org/
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01-01-2016-31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jysk børneforsorg / Fredehjem 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bethesdavej 81, 8200 Århus N. 

Indsamlingsmåde: 

Skriftlig henvendelse til alle landets præster og menigheder med anmodning om et 

bidrag/høstoffer til foreningens virksomhed. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier. De indsamlede 

midler anvendes primært til formål, der ikke kan ydes offentlig støtte til. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 30-09-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-03-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jysk børneforsorg / Fredehjem 

IN-nr.: 00994 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bethesdavej 81, 8200 Århus N. 

Indsamlingsmåde: 

Skriftlig henvendelse til alle landets præster og menigheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier. De indsamlede 

midler anvendes primært til formål, der ikke kan ydes offentlig støtte til. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 30-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jysk børneforsorg / Fredehjem 

IN-nr.: 01509 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bethesdavej 81, 8200 Århus N. 

Indsamlingsmåde: 

Skriftlig henvendelse til alle landets præster og menigheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier. De indsamlede 

midler anvendes primært til formål, der ikke kan ydes offentlig støtte til. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Jysk landsbyudvikling i Nepal  

IN-nr.: 00990 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.landsbyudvikling-nepal.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.charii.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtte 

udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig selv ud af fattigdommen, 

eksempelvis uddannelse, erhvervsudvikling, infrastruktur samt sanitære- og 

sundhedsrelaterede forhold 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 1-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.landsbyudvikling-nepal.dk/
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Jysk landsbyudvikling i Nepal  

IN-nr.: 01525 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.landsbyudvikling-nepal.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.charii.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtte 

udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig selv ud af fattigdommen, 

eksempelvis uddannelse, erhvervsudvikling, infrastruktur samt sanitære- og 

sundhedsrelaterede forhold 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 1-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

K 

Kattegatcentrets Driftsfond 

IN-nr.: 00153 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Færgevej 4, 8500 Grenaa 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved skriftlig kontakt til leverandører, 

samarbejdspartnere og venner af Kattegatcentret, besøg hos foreninger og gaveerklæringer, 

som ligger fremme til gæsterne i Kattegatcentret.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at tilvejebringe og videreformidle viden om: 

- fiske-, dyre- og planteliv, 

- menneskets forhold til naturen,  

http://www.landsbyudvikling-nepal.dk/
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- havmiljøet, specielt om Kattegat, 

- renere teknologi og naturforvaltning i øvrigt.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt efter LL § 8 A.  

 

Kattehjælpen Aabenraa 

IN-nr.: 01358 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kattehjælpen Aabenraa, tlf. nr. 42 24 10 92 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, på foreningens hjemmeside www.kattehjaelpen-

aabenraa.dk, ved annoncering, indsamlingsbøsser og på loppemarkeder.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med herreløse katte i Aabenraa 

Kommune herunder fodder, sundhedstjek, neutralisering og aflivning af syge katte.  

Indsamlingsperiode:  

Fra den 20-02-2016 til 20-02-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Karamoja Child Care  

IN-nr.: 01620 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marianne Bach Mosebo, karamojachildcare@gmail.com, Tlf. 29 91 52 64  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.karamojachildcare.com, Facebook samt e-mails.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte børnehjem og stipendiumprogram i Karamoja-regionen i 

Uganda, der hedder Moroto Child Care Centre. Foreningen hjælper med midler til en varieret 

kost, trygge boforhold, skolegang, diverse fornødenheder i hverdagen samt evt. støtte af 

http://www.kattehjaelpen-aabenraa.dk/
http://www.kattehjaelpen-aabenraa.dk/
mailto:karamojachildcare@gmail.com
http://www.karamojachildcare.com/
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større projekter, såsom opbygning af ny latrine.  

Indsamlingsperiode:  

Fra den 01-10-2016 til 30-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

KFUKs Sociale Arbejde 

IN-nr.: 00084 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal, 1153 København K 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved direct mails, på Facebook og øvrige sociale medier, 

i annoncer og trykte medier samt på foreningens hjemmesider, herunder både 

hovedorganisationen og lokale institutioner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for KFUKs Sociale Arbejdes arbejdsområder, som er de 

til enhver tid mest socialt udsatte mennesker i samfundet. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

KFUM og KFUK i Danmark 

IN-nr.: 00023 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Valby Langgade 19, 2500 Valby  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via organisationens hjemmesider, nyhedsbreve, SMS, 

MobilePay, Swipp, Facebook, Twitter, foreningsblade, foldere, annoncering i dagblade og 

magasiner, indsamlingsbøsser i forbindelse med organisationens arrangementer samt via 

kirkeindsamlinger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 



 
 
 

   

266 
 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål i overensstemmelse med dens 

vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

KFUM-Spejderne i Danmark 

IN-nr.: 00284 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Wagnersvej 33, 2450 København SV -  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen annonceres via www.spejdernet.dk og facebook. Indsamlingen foregår ved salg 

(auktion) af merchandise i samarbejde med www.qxl.dk.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Spejdernes Fond til Fordel for Nødlidende, Syge og 

Vanskeligt Stillede børn (Spejderhjælpen). 

Indsamlingsperiode:  

11-08-2014 til 30-09-2014.   

Indsamlingens regnskab: 

*Se nedenfor 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamling ej gennemført. 

 

KFUM-Spejderne i Danmark 

IN-nr.: 00151 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Wagnersvej 33, 2450 København SV  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via digitalt betalingsmodul, www.spejdernet.dk, 

www.kfumspejderne.dk, Facebook og interne nyhedsbreve til spejderlederne. Derudover via 

indbetalinger til en bankkonto samt forespørgsel via brev og e-mail. Videre vil der blive rettet 

telefonisk henvendelse til forældrene til de 30 spejdere, som skal gå en heik, for at opfordre 

forældrene til at betale 1 kr. pr. km, som deres børn går i forbindelse med heiken.   

http://www.spejdernet.dk/
http://www.qxl.dk/
http://www.spejdernet.dk/
http://www.kfumspejderne.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for  

 Støtte til en lokal spejdergruppe 

 Støtte til Spejderhjælpen 

 Støtte til KFUM-Spejderne generelt 

 Friplads til et barn  

 Danske Hospitalsklovne 

Indsamlingsperiode:  

Løbende   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

KFUMs Sociale Arbejde 

IN-nr.: 01226 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Erik Clemensen, e-mail: ec@kfumsoc.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via online kampagne på www.kfumsoc.dk, sociale medier og 

hjemmesider, aviser samt institutioner, der samler ind i lokale butikker og kirker (trykte kort 

med SMS og MobilePay). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler skal anvendes til fordel for landsorganisationens formål, som er at yde en 

diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte 

livssituationer. 

Indsamlingsperiode:  

03-12-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

KFUMs Sociale Arbejde 

mailto:ec@kfumsoc.dk
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IN-nr.: 00157 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via organisationens hjemmesider, nyhedsbreve, direct 

mails, SMS, MobilePay, Swipp, Facebook, Twitter, LinkedIn, magasiner, foldere, online og 

offline annoncering i dagblade, magasiner samt elektroniske nyhedsmedier, 

indsamlingsbøsser i forbindelse med organisationens arrangementer og deltagelse i events, 

messer og lignende, samt via kirkeindsamlinger.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler skal anvendes til fordel for landsorganisationens formål, som er at yde en 

diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte 

livssituationer. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

KFUMs Soldatermission i Danmark 

IN-nr.: 00082 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Treldevej 97, 7000 Fredericia 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.kfums-soldatermission.dk, via 

medlemsbladet ”Soldatervennen” samt ved møder og aktiviteter i lokalforeningerne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for daglig drift og udvidelse af organisationens 

almennyttige arbejde blandt danske soldater i ind- og udland. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Killingehjælpen 

IN-nr.: 01502 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Gyrstinge Skovhuse 34, Gyrstinge, 4173 Fjenneslev 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på hjemmeside, facebook og Instagram. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens katte herunder neutralisering, 

øremærkning, vaccination og dyrelægebesøg.   

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 31-12-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 31-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kindness Across Borders 

IN-nr.: 01115 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Nørre Sideallé 7, 2. tv., 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmeside, events organiseret af KAB i København, 

MobilePay samt kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for akut nødhjælp, herunder mad, førstehjælp mod 

dehydrering, telte, soveposer, tæpper m.m., til flygtninge på Lesbos og Leros, Grækenland.   

Indsamlingsperiode:  

23-09-2015 til 23-07-2017  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 22-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Kirkefondet 

IN-nr.: 00742 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 3. sal, 2000 Frederiksberg 

www.kirkefondet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved  

- Omtale i eget magasin ”Kirken i dag”, der udkommer fire gange årligt 

- Opfordring til støtte på egen hjemmeside www.kirkefondet.dk  

- Annoncer i Præsteforeningens Blad 

- Annoncer i Kristeligt Dagblad.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for varetagelse af Kirkefondens formål iht. vedtægterne, 

hvoraf det fremgår at Kirkefondens formål er at virke for liv og vækst i folkekirkens 

menigheder og at fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. Formålet 

kan blandt andet understøttes ved rådgivning og konsulentbistand til menighedsråd, 

organisationer og grupper, ved udvikling af redskaber til nye arbejdsformer i kirken, ved 

udgivelse og kursusvirksomhed, ved udlejning af vandrekirker og kirkeinventar.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2105 til 31-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

*Se nedenfor 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamling ej gennemført. 

 

Kirkefondet 

IN-nr.: 01186 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 3. sal, 2000 Frederiksberg 

www.kirkefondet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved  

- Omtale i eget magasin ”Kirken i dag”, der udkommer fire gange årligt 

- Opfordring til støtte på egen hjemmeside www.kirkefondet.dk  

- Annoncer i Præsteforeningens Blad 

- Annoncer i Kristeligt Dagblad.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for varetagelse af Kirkefondens formål i henhold til 

vedtægterne, herunder at arbejde med liv og vækst i folkekirkens menigheder.  

Det fremgår af vedtægternes § 2, at Kirkefondens formål blandt andet kan understøttes ved 

rådgivning og konsulentbistand til menighedsråd, organisationer og grupper, ved udvikling af 

redskaber til nye arbejdsformer i kirken, ved udgivelse og kursusvirksomhed samt ved 

udlejning af vandrekirker og kirkeinventar.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort seneste to uger efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kirkefondet 

IN-nr.: 01680 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 3. sal, 2000 Frederiksberg 

www.kirkefondet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via omtale i foreningens magasin, ”Kirken i dag”, der udkommer fire 

gange årligt, via opfordring på foreningens hjemmeside, www.kirkefondet.dk, MobilePay samt 

via annoncering i Præsteforeningens blad og i Kristeligt Dagblad. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til varetagelse af Kirkefondets formål, som består i at arbejde for liv 

og vækst i folkekirkens menigheder. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017.   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort seneste to uger efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kirkens Korshær 

IN-nr.: 00029 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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 Nikolaj Plads 15, 1067 København K 

http://www.kirkenskorshaer.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved nyhedsbreve, bladet støtten, korshærbladet, 

kredsblat-det, indstik i aviser og magasiner, fysisk materiale så som flyvers, pjecer og 

plakater, fysisk post, direct mail, intern kommunikation med frivillige, telefonisk, sociale 

medier så som Facebook, Instagram, Twitter, SMS, indsamlingsbøsser i organisationens 

genbrugsbutikker, i organisationens bod i Tivoli og evt. andre events, MobilePay, 

betalingsmodul på hjemmesiden, PBS-betaling, bankoverførsel, online og fysiske annoncer i 

udvalgte medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at hjælpe socialt udsatte og hjemløse i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

KLF, Kirke og Medier 

IN-nr.: 00178 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Korskærvej 25, 7000 Fredericia / www.klf.dk 
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foretages via foreningens egne medier, trykte (f.eks. 

medlemsmagasin) såvel som elektroniske (f.eks. hjemmeside og Facebook), via annoncering i 

relevante sammenhænge (f.eks. i relevante magasiner og dagblade) og i forbindelse med 

mødeaktivitet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at fremme KLF, Kirke & Mediers formål, som det er anført i 

foreningens vedtægter. Vedtægternes § 2:  

”Foreningen, der er fælleskirkelig og parti-upolitisk, har til formål at arbejde for, at der i 

de elektroniske medier skabes gode vilkår for placering af det kristne evangelium, 

således som dette kommer til udtryk i de bibelske tekster og den apostolske bekendelse, 

samt at arbejde for, at der bringes udsendelser, som repræsenterer den kristne 

http://www.kirkenskorshaer.dk/
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kulturarv. Foreningen skal ligeledes arbejde for, at der i mediernes udsendelser udvises 

en etisk forsvarlig holdning over for mennesker, som medvirker, og emner, der 

behandles i udsendelserne.” 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Klub Ukraina 

IN-nr.: 00819 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Nyboesgade 58, 1. th., 7100 Vejle  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmesiden www.klub.ukraina.dk, mund til mund samt 

ved velgørenhedsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for alvorligt syge børn bosiddende i Ukraine og andre 

lande fra Fællesskabet af Uafhængige stater (SNG-landene), herunder til forebyggende og 

opfølgende lægelige undersøgelser og behandlinger. 

Indsamlingsperiode:  

05-02-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Klub Ukraina 

IN-nr.: -01275 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Nyboesgade 58, 1. th., 7100 Vejle/www.klub.ukraina.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og andre sociale medier, hjemmesiden 

www.klub.ukraina.dk, mund til mund samt ved velgørenhedsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

http://www.klub.ukraina.dk/
http://www.klub.ukraina.dk/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for alvorligt syge børn bosiddende i Ukraine og andre lande, 

hvor behandling i hjemlandet ikke er muligt, men hvor disse børn kan få hjælp i andre lande, 

herunder til forebyggende og lægelige undersøgelser og behandlinger. Derudover skal 

midlerne anvende til at købe medicin og bløde forbindinger til børn med epidermolysis 

bullosa.   

Indsamlingsperiode:  

05-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Knuthenborg Safaripark 

IN-nr.: 00906 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Birketvej 1, 4941 Bandholm 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsse. 

Indsamlingsområde: 

Indsamlingen foregår i Knuthenborg Safaripark. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne doneres til Save the Rhino International, 16 Winchester Walk London, SE1 9AQ, UK. 

Indsamlingsperiode:  

25-04-2015 til 18-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 17-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Knuthenborg Safaripark 

IN-nr.: 01349 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 pbj@knuthenborg.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Knuthenborg Safaripark.  

Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo.  
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal doneres til organisationen Save the Rhino International, 16 Winchester Walk, 

London, SE1 9AQ, UK. 

Indsamlingsperiode:  

30-04-2016 til 23-10-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 22-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kobane Støttefond   

IN-nr.: 00877 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1.th. , 2500 Valby 

 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.nudem.dk og www.kurder.dk samt via 

Facebook og SMS, hvor der vil blive oplyst om kontonummer og MobilePay-nummer. 

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til transportomkostninger til at sende indsamlet tøj, sengetøj og 

lignende til flygtningelejre i Syrien og Irak. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til 

indkøb af udstyr til flygtningelejrene. Det kan – alt efter behovet i lejrene – være 

medicinaludstyr, generator, babymad m.m.  

Indsamlingsperiode:  

10-03-2015 til den 01-01- 2016  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kobane Støtte Forening 

IN-nr.: 01410 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1.th. , 2500 Valby 

 

Indsamlingsmåde: 

http://www.nudem.dk/
http://www.kurder.dk/
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Indsamlingen foregår via annoncering på hjemmeside og Facebook, MobilePay samt opstilling 

af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til humanitært arbejde, herunder til sundheds- og skoleprojekter i 

krigsramte områder i Syrien og Irak, samt generel hjælp til genoprettelse af disse områder.   

Indsamlingsperiode:  

18-03-2016 til 18-03-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 17-09-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kofoeds Skole 

IN-nr.: 00772 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Nyrnberggade 1, 2300 København S. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.kofoedsskole.dk, sms-koder, MobilePay, foreningens Facebook-sider 

(facebook.com/kofoedsskole og facebook.com/kofoedskaelderofficiel), ved opstilling af 

indsamlingsbøsser og ved annoncering i skrevne medier og via internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kofoeds Skoles formål, som er at hjælpe socialt udsatte 

og marginaliserede mennesker til at hjælpe sig selv. Det sker blandt andet via 

værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk og akut hjælp. Arbejdet indbefatter 

ligeledes hjælp og støtte til udsatte grønlændere samt unge hjemløse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kofoeds Skole 

IN-nr.: 01214 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.kofoedsskole.dk/
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 Nyrnberggade 1, 2300 København S. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.kofoedsskole.dk, sms-koder, MobilePay, foreningens Facebook-sider 

(facebook.com/kofoedsskole og facebook.com/kofoedskaelderofficiel), ved opstilling af 

indsamlingsbøsser og ved annoncering i skrevne medier og via internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kofoeds Skoles formål, som er at hjælpe socialt udsatte 

og marginaliserede mennesker til at hjælpe sig selv. Det sker blandt andet via 

værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk og akut hjælp. Arbejdet indbefatter 

ligeledes hjælp og støtte til udsatte grønlændere samt unge hjemløse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Kolding Boldklub 

IN-nr.: 00682 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Mosevej 1, 6000 Kolding  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

SlotssøBadet (svømmehal) i Kolding. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kolding Boldklub.  

Indsamlingsperiode:  

20-10-2014 til 03-11-2014.   

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingen finder sted i samarbejde med DR i forbindelse med et tv-program med Anne 

Glad på DR1. 

http://www.kofoedsskole.dk/
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Kolding Fysioterapi                                                                                               IN-nr.: 01183 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Saxovej 12, 6000 Kolding 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via klinikkens infoskærm, hvor der opfordres til at give bidrag via sms. 

Indsamlingsområde: 

Kolding fysioterapi. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Mødrehjælpen (julehjælp). 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 20-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – #112Gaza 

IN-nr.: 00424 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Marina Halskov Larsen, e-mail: mamatil6@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, #112Gaza [hashtag], velgørenhedsarrangementer og opstillede 

indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af 20 ambulancer, som vil blive fyldt med medicin 

og hospitalsudstyr og kørt til Gaza, hvor de vil blive uddelt til lokale klinikker og hospitaler. 

Indsamlingsperiode:  

Ikke modtaget 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-05-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – #112Gaza 

IN-nr.: 00813 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Kontaktperson: Khalid Alsubeihi, e-mail: k.formand@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook #112GAZA, velgørenhedsarrangementer, indsamlingsbøsser, salgsboder samt 

ved opstilling af ambulancer i København.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af ambulancer, hospitalsudstyr samt nødhjælp, 

der sendes til Gaza og uddeles til medicinske klinikker og lokalbefolkningen.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2014 til 01-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – 16 år brugt 6 år på kampen mod kræft 

IN-nr.: 00920 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Helle Cornett Pedersen, e-mail: fam.cornett@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via Caremaker.dk og Facebook.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til lommepenge á 1000 kroner om måneden til Kasper Cornett 

Pedersen under efterskoleophold samt til forkælelse og beskæftigelse, herunder videospil, 

mens han er isoleret i hjemmet på grund af sin sygdom.  

Indsamlingsperiode:  

03-03-2015 til 04.04.2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – AC Horsens talentudvikling, ungdom 

IN-nr.: 00754 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kim Lund Johansson, e-mail: klj_transport@hotmail.com  

mailto:k.formand@hotmail.com
mailto:klj_transport@hotmail.com
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Indsamlingsmåde: 

Ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Casa Arena, Horsens Langmarksvej 59, 8700 Horsens. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for AC Horsens talentudvikling ungdom. 

Indsamlingsperiode:  

30-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Agnes Westergaard Sørensen 

IN-nr.: 01523 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tøndebindervej 8,4 tv, 2400 København NV. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook og Caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af endnu et sovehus til børnene på Faraja 
Home, som er et børnehjem for udviklingshæmmede i Tanzania.  
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 
udbygning af et eksisterende sovehus. 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 
overskydende midler anvendes til drift af børnehjemmet.  
Indsamlingsperiode:  

22-06-2016 til 01-11-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Akut Nødhjælp til Nærområderne 

IN-nr.: 01160 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jens Mikkelsen, e-mail: jensmikkelsen82@hotmail.com   

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via Facebook, Mobilepay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for akut nødhjælp til nærområderne omkring Syrien.  

Indsamlede ting, herunder tøj osv. sendes med container til området. Indsamlede midler 

videregives til organisationer, der allerede er i området, og som uddeler akut nødhjælp.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015-01-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Indsamlingen ikke afholdt. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Alexia Trolle 

IN-nr.: 01629 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Alexia Trolle 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved afholdelse af et velgørenhedsarrangement (Velgørenhedsbanko), 

herunder ved salg af bankoplader. 

Indsamlingsområde: 

Aarhus. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler deles ligeligt imellem følgende to projekter. 

1. LoveSprings – Donerer hele deres overskud til humanitære brøndprojekter i 

udviklingslande. 

2. Julehjælpskasser til socialt udsatte familier i Aarhus. 

Indsamlingsperiode:  

Indsamlingen foregår den 28-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Ali Zaib Foundation 

IN-nr.: 01533 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mohammad Shafi, e-mail: hservice@inbox.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via brochurer, SMS, Facebook og venner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en blodbank i Pakistan, som har til formål at hjælpe børn, 

der har brug for blod hver 14. dag som følge af thalassaemia, hemophilia og blodkræft.  

Indsamlingsperiode:  

05-08-2016 til 05-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Alpha Institute JAM (boy's school) One Love Support 

IN-nr.: 01285 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Bjarke Tormodur Holm, e-mail: tamhool@yahoo.dk    

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay ved arrangementer, overførsel til bankkonto via 

www.skyjuice.dk, Facebook, kulturelle events relateret til jamaicansk musik og historie, 

auktioner, familiearrangementer og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Alpha Boys Institute Musik afdelings udgifter, herunder 

betaling til musiklærere, som kommer ude fra og underviser eleverne ifm. workshops, 

renovering af musikskolens bygninger og udstyr til Music Studio.   

Indsamlingsperiode:  

25-01-2016 til 25-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.skyjuice.dk/
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Komité – Amalie Greve Rasmussen  

IN-nr.: 01706 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Amalie Greve Rasmussen, e-mail: amaliegreve@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og på adressen J.B. Winsløws Vej 19, 5000 

Odense i forbindelse med korkoncerten den 14. december 2016 i kantinen på Det 

Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Syddansk Universitet. Der modtages endvidere kontante 

bidrag.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Læger Uden Grænser. 

Indsamlingsperiode:  

09-12-2016 til 09-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 09-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Anita Holt Larsen 

IN-nr.: 01556 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gl Krovej 6, 9560 Hadsund 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et loppemarked. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Eventures udviklingsprojekt i Zambia. 

Indsamlingsperiode:  

22-07-2016 til 22-09-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Anna Louise Nøhr Pedersen 

IN-nr.: 01649 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørrebrogade 158, 2. th, 2200 KBH N.  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay samt opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for realisering af projektet ”Remake Christmas”, som er et 

non-profit juleprojekt, der finder sted på Nytorv i København. Her kan alle hver dag i 

december må-ned gratis besøge julehuset på Nytorv samt lave julegaver og pynt af 

genbrugsmaterialer. 

Indsamlingsperiode:  

10-11-2016 til 24-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Anne Normann Mortensen 

IN-nr.: 01492 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

  Stenbakkevej 10, 9900 Frederikshavn 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker.dk, Facebook, Instagram og Kanal Frederikshavn. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Jesper Mørch Mortensens kræftbehandling i Tyskland.  

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne sættes til side til begravelsen. I 

tilfælde af, at der herefter er et overskydende beløb, skal det anvendes til fordel for gode 

oplevelser til Jespers børn. 

Indsamlingsperiode:  

20-05-2016 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Anni Rømer Hansen 

IN-nr.: 00928 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anni Rømer Hansen, e-mail: nfs-motionsklub@regionsjaelland.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Nykøbing F. Sygehus i forbindelse med et arrangement til fordel for 

Dansk Folkehjælp – julehjælp.  

Indsamlingsområde: 

Opstillede telte på Ejegodvej 61/63, 4800 Nykøbing F.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Folkehjælp – julehjælp.  

Indsamlingsperiode:  

20-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Asrin Mesbah 

IN-nr.: 01628 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ryesgade 18, 6, 619, 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et semester på DTU for Hamedi Mohseni. 

Indsamlingsperiode:  

29-10-2016 til 30-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Aya El Abbassi 

mailto:nfs-motionsklub@regionsjaelland.dk
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IN-nr.: 01090 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Aya El Abbassi. E-mail: Aya-elabbassi@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, netværk, MobilePay, annoncering og opstilling af 

indsamlingsbøsser på blandt andet Københavns Hovedbanegård.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til de massevis af flygtninge, som søger tilflugt i og 

igennem Danmark. Pengene skal bruges til mad, drikke etc.   

Indsamlingsperiode:  

16-09-2015 til 15-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Aya Fallesens kamp imod kræft  

IN-nr.: 01724 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Charlotte Hedensted, e-mail: hansencharlotte@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker. Indsamlingen deles via sociale medier.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftramte Aya Fallesen. Pengene skal bruges til 

strålebehandling i USA, herunder flybilletter, ophold i USA og støtte for familien. I tilfælde af, 

at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til fordel for 

familien. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for familien.  

Indsamlingsperiode:  

15-12-2016 til 15-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Axel Ahonen Ruston 

IN-nr.: 01805 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Finlandsvej 4 A, st. tv,.7100 Vejle 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til alle udgifter forbundet med operation af Axel Ahonen Rustons 

fødder i USA.  

 

I tilfælde af, at der indsamles yderligere midler, skal midlerne gå til Axel Ruston. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

Indsamlingsperiode:  

24-01-2017 til 24-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Behandling af kronisk kræftsygdom 

IN-nr.: 00644 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anita Nielsen, e-mail: anitamnielsen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for alternativ behandling af en kronisk kræftsygdom. 

Indsamlingsperiode:  

03-10-2014 til 01-06-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Benjamin Koppel 

IN-nr.: 01380 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Benjamin Koppel, e-mail: mail@benjaminkoppel.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Caremaker.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at uddele hædersgaver til de personer, der enten allerede er eller 

vil blive idømt bøder for at give et lift i deres bil til flygtninge, der i september 2015 gik på 

motorvejen fra Rødby til København. 

 

I tilfælde af, at der er overskydende midler skal disse gå til fordel for uledsagede 

flygtningebørn. 

Indsamlingsperiode:  

11-03-2016 til 01-05-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Bente Poulsen  

IN-nr.: 01583 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Lise-Lotte Jensen, e-mail: lottemor75@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til behandling og medicin til behandling af Bente Poulsens 

kræftsygdom.  

 I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne gå til Bente 

Poulsens datter Ari Poulsen. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler ligeledes gå til Ari Poulsen.  
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Indsamlingsperiode:  

27-08-2016 til 01-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Betaling til efterskoleophold for Ane Sofie Rasmussen 

IN-nr.: 01012 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Vicki Thykær, e-mail: vickithykaer@yahoo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ane Sofie Rasmussen for betaling af et efterskoleophold 

på Kongenshus Efterskole i skoleåret 2015/2016.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af efterskoleopholdet i skoleåret 2015/2016. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til et efterskoleophold i skoleåret 2016/2017. 

Indsamlingsperiode:  

21-07-2015 til 21-07-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Birgitte Roager Olsens Cancerbehandling i Tyskland 

IN-nr.:00718  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anja Connie Olsen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via privat Facebookgruppe, hvor man skal være medlem for at kunne 

dele og se info. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

mailto:vickithykaer@yahoo.dk
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Birgitte Roager Olsens cancerbehandling hos Dr. Vogl i 

Frankfurt, Tyskland. Midlerne skal anvendes til at betale udgifter til behandling, transport og 

medicin. 

Indsamlingsperiode:  

03-11-2014 til 01-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Brassbands i Danmark 

IN-nr.: 01257 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Peter Kjær Hansen 

E-mail: peter@kjaerhansen.net 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebookgruppen ”Brassbands i Danmark”, MobilePay, Swipp samt 

ved bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at tilvejebringe et økonomisk fundament, som skal støtte 

opstarten af et nyt landsdækkende fællesskab, som skal arbejde for at udbrede kendskabet til 

brassband-miljøet og arbejde for, at der opstartes og etableres børne- og ungdoms-

brassbands i landets folkeskoler. 

Såfremt der ikke er den fornødne interesse i initiativet, skal de indsamlede midler tilgå det 

danske brassband-miljø direkte i form af økonomisk støtte til brassband-

udviklingsaktiviteter, som er målrettet børn og unge under 16 år. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – BVB Dortmund Fanclub Danmark 

IN-nr.: 01605 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Allan Mortensen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Andreas Gosmann og søn (ofre for betonklods-kast på 

den fynske motorvej). 

Halvdelen af det indsamlede beløb tilgår sønnen på en børneopsparing, som kan hæves, når 

han fylder 18 år. 

Den resterende halvdel tilgår faren, Andreas. Skulle Andreas ikke vågne fra sin tilstand i 

koma, tilgår alle indsamlede midler sønnen. 

Indsamlingsperiode:  

02-09-2016 til 14-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Bygning af huse i Indien af plastik affald (Waste Management) 

IN-nr.: 00655 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Lise Fulgsang Vestergaard 

E-mail: lisefvestergaard@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Mobilepay, ved udstillinger af projektet og på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at få bygget huse i landsbyer i Indien ud af plastik affald. 

Indsamlingsperiode:  

10-10-2014 til 10-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Børn mod Cancer 

IN-nr.: 01393 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Badensgade 24, 1, 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved donationer fra lokale sponsorerer i forbindelse med 

fodboldturnering, ved salg af mad og merchandise, samt opfordring via 

www.børnmodcancer.dk og via MobilePay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.  

Indsamlingsperiode:  

11-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Camilla Brønnum 

IN-nr.: 01707 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 17 B, 1 th 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af æbleskiver fra en bod .  

Indsamlingsområde: 

Vejle. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Vejle Herberg.  

Indsamlingsperiode:  

10-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Carsten Michael Larsen 

IN-nr.: 01099 

http://www.børnmodcancer.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Carsten Michael Larsen, e-mail: Carlar123@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for bådflygtninge på de græske øer Leros og Pireus. 

Komiteen rejser til Leros fra den 10. til den 18. oktober 2015 for at arbejde som frivillige i 

samarbejde med dels andre frivillige på øen og om muligt de græske myndigheder. Midlerne 

vil blive anvendt til indkøb og uddeling af medicin, hygiejneartikler, vand, mad m.v.    

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Leros Solidarity Network og Læger Uden 

Grænser.  

Indsamlingsperiode:  

06-10-2015 til 20-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest to uger 

efter 19-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Christian Danielsen 

IN-nr.: 00922 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson : Christian Danielsen. E-mail : cd@revisor-cd.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via www.facebook.com og eventuelt www.caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en økonomisk trængt familie i den brasilianske slum i 

den nordbrasilianske by Macapá i Amazonasdeltaet.   

Indsamlingsperiode:  

11-05-2015 til 09-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 08-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

mailto:Carlar123@hotmail.com
mailto:cd@revisor-cd.dk
http://www.facebook.com/
http://www.caremaker.dk/
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Komité – Christina Damgaard Christensen 

IN-nr.: 01397  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson :  Christina Damgaard Christensen, Jagtvej 9, 7680 Thyborøn 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Mobilepay, sms og kontant. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal gå til en betalt sommerferie i 2016 i en hytte på Thyborøn 

Campingplads til familien Nielsen, Aarhus. De skal være der 10 dage.  

 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 
overskydende midler anvendes til yderligere en sommerferie i 2017.  
 
Er der derudover et overskydende beløb, tilfalder det familien i form af gavekort til 
dagligvarebutikker.  
Indsamlingsperiode:  

26-03-2016 til 02-07-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-01-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Christine Stahr 

IN-nr.: 01055 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson : Christine Stahr. E-mail : stahr.christine@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Via MobilePay samt hjemmesiderne www.facebook.com og  www.caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et tværfagligt projekt på et børnehjem i Hoima, Uganda. 

De indsamlede går til generelle omkostninger såsom husleje, transport, flybilletter, medicin, 

særlig kost samt apparaturer til behandling af børn på børnehjemmet. 

Indsamlingsperiode:  

14-09-2015 til 14-09-2016 

mailto:stahr.christine@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.caremaker.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Christina Sørensen 

IN-nr.: 01548 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson : Christina Sørensen. E-mail : 1054mc@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook og Skoleintra. 
Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for 14-årige, hjerneskadede Nanna Puggaard Jensen samt 

hendes forældre. Nanna har haft længevarende hjertestop, og er nu overflyttet til Hammel 

med hjerneskade.  Midlerne skal bl.a. dække ekstraudgifter forbundet med Nannas 

sygdom/ulykke, herunder husleje i Jylland, hjælpeforanstaltninger, transport og fornøjelser.  

I tilfælde af, at Nanna går bort, skal de (resterende) indsamlede midler gå til Nannas forældre.    

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Community Scout Fundraising 

IN-nr.: 01154 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson : Camilla Jensen. E-mail : j.camilla@hotmail.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og fundraising. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhedsarbejde i et center for udsatte drenge i 

Cebu City, Filippinerne. Midlerne skal blandt andet gå til et tandlægeprojekt, indkøb, tøj, 

skoleredskaber og andet, som dækker de nødvendige behov.   

Indsamlingsperiode:  

mailto:1054mc@gmail.com
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10-06-2015 til 10-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 09-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Dankas Indsamling 

IN-nr.: 01467 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson : Tania Liv Knudsen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser på en stand, via Facebook, ved 

annoncering i lokalaviser samt ved firmasponsorater. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Danka’s Animals, som hjælper gadehunde og katte med 

bedre vilkår i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – DGI Bornholm og Bornholms Flygtningevenner 

IN-nr.: 01370 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karen-Margrethe Hansen Bager. E-mail: hansen@dgi.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på www.betternow.org.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for de asylansøgere og flygtninge, som befinder sig på 

Bornholm – herunder at give dem mulighed for at deltage i foreningsbaseret aktivitet på 

Bornholm. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

mailto:hansen@dgi.dk
http://www.betternow.org/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Ditte Matile Andreassen 

IN-nr.: 01549 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Hviddingvej 33, 8830 Tjele. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Caremaker.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af en ovn til opvarmning af vand, der skal bruges til 

varmeterapi af Matilde Andreassens nyrer/binyrer. 

Indsamlingsperiode:  

25-05-2016 til 25-06-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Dogs of Portugal 

IN-nr.: 00756 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Helle Carlsen. E-mail: hca@dahllaw.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via DOP DK’s hjemmeside (Dogs of Portugal), Facebook samt ved brug 

af indsamlingsbøsser i forretninger i Sydjylland, København og Nordsjælland. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dogs of Portugal, der blandt andet donerer til et no-kill 

internat i Portugal. For en nærmere beskrivelse af internatet, se den danske hjemmeside 

www.dopdk.wordpress.com.   

Indsamlingsperiode:  

15-12-2014 til 15-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

mailto:hca@dahllaw.dk
http://www.dopdk.wordpress.com/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Dorte Mølgaard Gundersen 

IN-nr.: 01147 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Dorte Mølgaard Gundersen. E-mail: dorte.gundersen@dk.dsv.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS, e-mail samt ved auktioner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Camilla Tolstrup, som har alvorlige gigtsmerter. 
Midlerne vil i den forbindelse blandt andet blive anvendt til behandling, alternativ behandling 
og lindring af Camilla Tolstrups gigtsmerter. 
Derudover kan midlerne anvendes til tilbagebetaling af lån til Camilla Tolstrups søn af 
allerede afholdte udgifter på 7500 kr., i forbindelse med behandling af Camilla Tolstrups 
gigtsmerter.  
Endeligt kan midlerne anvendes til at øge livskvaliteten for Camilla Tolstrup, og for hendes 
familie, herunder f.eks. til en rejse eller ophold for familien.  
Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 15-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Dortes kamp mod kræft 

IN nr. 00911 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Amanda Gudmand, e-mail: amandacecilie@msn.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-gruppen ”Støt Dortes kamp mod kræft”, opslag i 

forretninger, Mobilpay samt via loppemarkeder og www.dba.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dorte S. Hansens kræftbehandling hos professor dr. med. 

Thomas Vogl på Universitetshospitalet i Frankfurt am Main, Tyskland.  

 

http://www.dba.dk/
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Midlerne fra indsamlingen skal derudover dække de udgifter (transport og ophold), som der 

har været i forbindelse med, at Dorte S. Hansen og en til to ledsagersker har rejst fra Danmark 

til hospitalet i Frankfurt.  

 

Endeligt skal midlerne fra indsamlingen gå til tilbagebetaling af lån, som har været med til at 

betale allerede afholdte udgifter i forbindelse med kræftbehandlingen i Tyskland, samt 

transport og udgifter i forbindelse med opholdet.    

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler gå til Børnecancerfonden.    

Indsamlingsperiode:  

02-05-2014 til 01-05-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Dyrenes Dag 

IN nr. 01655 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Karin Simonsen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af girokort samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dyrenes Dags formålsparagraf: Hjælpe nødstedte dyr. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – En Chance til Lasse 

IN nr. 01332 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Jannik Landt Fogt, jannikfogt@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via hjemmesiden enchancetillasse.dk, Facebook og andre sociale 

medier.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandlinger til Lasse Lüdders samt rejseudgifter for 

ham og familien i forbindelse med dette. Midlerne skal ligeledes anvendes til behandlinger for 

Lasse Lüdders familie, såsom psykologbistand, sorgcoaches mv. Endvidere skal 

indsamlingsmidlerne benyttes til at gøre dagligdagen for familien lettere, herunder anvendes 

de til kørekort til Ina, hævesænkebord, rengøringshjælp m.v..  

I tilfælde af, at Lasse Lüdders går bort før midlerne er anvendt, skal midlerne gå til at dække 

begravelsesudgifter og alle leveomkostninger for familien, således at familien kan blive 

boende i huset. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 28-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – En gæld uden frelse 

IN nr. 01033 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Charlotte Vedel Andersen, e-mail: maritsa@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via de sociale medier, herunder Caremaker.dk, Facebook og Twitter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at betale af på Pia Andersens gæld, idet hun ikke selv kan afdrage 

det hele.  

Indsamlingsperiode:  

20-02-2015 til 20-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-8-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – En ny bil til vores pensionerede far/svigerfar 

IN nr. 01627 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Azaleavej 31, 2000 Frederiksberg. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.Caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af en ny bil til indsamlerens pensionerede far, idet farens bil er 

blevet stjålet og brændt. 

Indsamlingsperiode:  

19-09-2016 til 01-10-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest 

to uger efter 27-10-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Esra Deniz 

IN nr. 01082 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Esra Deniz, e-mail: esradeniz@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for bådflygtninge på Lesbos.  

Indsamlingsperiode:  

04-09-2015 til 29-09-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Et ord med på vejen 

IN-nr.: 00850 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Kontaktperson: Lisbeth Bay Jensen E-mail: victory@youmail.dk   

Indsamlingsmåde: 

Ved afholdelse af et forårsmarked søndag den 8. marts 2015. 

Indsamlingsområde: 

Menighedshuset, Hvide Sande. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af bladet ”Et ord med på vejen”. 

Indsamlingsperiode:  

08-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Et ord med på vejen 

IN nr. 01295 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Lisbeth Bay Jensen, e-mail: victory@youmail.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved afholdelse af forårsmarked søndag den 6. marts 2016. 

Indsamlingsområde: 

Menighedshuset, Hvide Sande. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af bladet ”Et ord med på vejen”. 

Indsamlingsperiode:  

06-03-16  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-09-16 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – FESTuel 

IN nr.: 00414 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jolan Detreköy, e-mail: nolfan@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook samt ved støttekoncert afholdt i Verdenskulturcentret i København. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af den kræftramte dreng Samuel. 

Indsamlingsperiode:  

14-08-2014 til 23-08-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Fighting for Magnus (Miv) 

IN nr.: 00836 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Inger Braae, e-mail: ingerbraae@youmail.dk   

Indsamlingsmåde: 

Via GoFundMe.com, Caremaker.com, Facebook, Twitter, E-mail, MobilePay samt Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for 8-årige Magnus, som er ramt af hjernekræft.  

Midlerne vil i den forbindelse blandt andet blive anvendt til behandling og rejser til 

behandling i udlandet – også for familien. Medicin, alternativ behandling, alternativ medicin, 

specialkost, oplevelser med familien især bror, der er 16 måneder ældre samt ferier med 

familien. De indsamlede midler kan desuden anvendes til kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste til Magnus’ forældre. 

Ikke anvendte midler vil gå til forskning i kræft.  

Indsamlingsperiode:  

12-02-2015 til 12-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet modtaget. Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest 

14 dage efter 01-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Fiskerbåde til ofre for Supertyfon Hiyan/Yolanda, Filippinerne 

2013 

IN nr.: 00900 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:ingerbraae@youmail.dk
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Kontaktperson: Ib Michael Elgaard Hansen, e-mail: ib-elgaard@youmail.dk  

Indsamlingen foregår via Facebook, Youtube, tv, SMS, MMS, post, e-mail, PayPal, Mobilpay og 

Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for fremskaffelse af fiskerbåde med 24 inch dybde, motorer 

18 Hk diesel, net samt udstyr til net. Fiskerbåde med udstyr leveres til familier i Dulag, Leyte i 

Filippinerne, der ikke har haft mulighed for at retablere deres levevej som fiskere efter 

supertyfonen Hiyan/Yolanda hærgede Filippinerne den 8. november 2013.  

Indsamlingsperiode:  

01-05-2015 til 30-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 29-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Flygtninge på Lesbos - vi kan gøre en forskel 

IN nr. 01021 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Maria Pedersen, e-mail: Mariabryggen@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for bådflygtninge på Lesbos, herunder til sundhedsfaglig 

hjælp, hygiejneartikler, forbindingsstoffer og babyartikler. 

Indsamlingsperiode:  

25-07-2015 til 30-08-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Flygtninge på Lesbos - vi kan gøre en forskel 

IN nr. 01079  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Maria Pedersen, e-mail: Mariabryggen@gmail.com  

mailto:ib-elgaard@youmail.dk
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for bådflygtninge på Lesbos, herunder til sundhedsfaglig 

hjælp i form af sygeplejerske og assistent, hygieneartikler, forbindingsstoffer og babyartikler.  

Indsamlingsperiode:  

15-09-2015 til 14-09-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Giv lille Liva livet tilbage 

IN nr. 01685 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Uffesvej 4, 8370 Hadsten. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Caremaker.dk og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for genoptræning og behandling af Liva Sonne Lafranz, 

datter af Tommy og Ea Sonne Lafranz, Georgsminde 27, 8960 Randers SØ, herunder: 

 At Liva kan genoptrænes hjemme efter et personligt NTS-program (Neurologisk 

Træning og Stimulering) 

 At hun kan genoptrænes hjemme ved hjælp af Temprana Terapi 

 Professionel terapibehandling i form af kraniosakralterapi eller zoneterapi 

 Diverse redskaber til brug af træning i hjemmet 

 Transport til/fra udlandet i forbindelse med behandling 

 Om nødvendigt fornyet kræftbehandling 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at Liva går bort, skal eventuelle resterende midler anvendes til at dække udgifter 

i forbindelse med Livas sygdomsforløb og herefter gå til Hydrocephalus Foreningen.  
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I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Hydrocephalus Foreningen.  

Indsamlingsperiode:  

09-11-2016 til 30-06-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Komitéen ved Asmus Koefod 

IN nr. 01536 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 E-mail: asmus.koefod@gmail.com     
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på www.science-funder.com samt andre crowdfundingssider. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til grundforskning og naturvidenskab hovedsageligt på Københavns 

Universitet. 

Indsamlingsperiode:  

05-08-2016 til 05-08-2017    

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Komitéen ved Jan Poulsen 

IN nr. 01613 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 E-mail: janpol@gmail.com     
Indsamlingsmåde: 

Midlerne skal anvendes til støtte for Anita Andersen, som har brug for at komme til Thailand 

for at få foretaget en kønsskifteoperation. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til støtte for Anita Andersen, som har brug for at komme til Thailand 

for at få foretaget en kønsskifteoperation. 

mailto:asmus.koefod@gmail.com
http://www.science-funder.com/
mailto:janpol@gmail.com
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Indsamlingsperiode:  

12. september 2016 til den 30. januar 2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort efter den 30. juli 2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Komité: Flygtningehjælp ved Rona Naghizadeh 

IN nr. 01165 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Rona Naghizadeh , e-mail: ronafar@yahoo.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Caremaker samt via andre medier. Indsamlingen foregår 

derudover ved MobilePay og bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe flygtninge fra Syrien, Irak, Afghanistan, Kurdistan mv. 

som er på vej til Europa, herunder bl.a. til: 

 Akut nødhjælp som for eksempel læge, medicin, vand, mad, varmt tøj, sovepose og 

telt. 

 Forsyninger som for eksempel bleer og mælk til babyer. 

 Indkvartering af flygtninge på billige moteller og opholdssteder. 

 Biludlejning til transport af de syge til sygehuse.  

 Arrangementer og udflugter for flygtninge og deres børn, herunder til mad, 

drikkevare, transport. 

Indsamlingsperiode:  

22-10-2015 til 21-10-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – For a wiser Africa 

IN nr. 00913 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Christine Manich Bech, e-mail: christinemanichbech@gmail.com  
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, sociale medier og generelt pa internettet.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til betaling af skoleafgifter for børnene på børnehjemmet Mwandaliwa i 

Tanzania.  

Indsamlingsperiode:  

27-04-2015 til 27-04-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 26-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – For Nour 

IN nr. 01493 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Pernille Høeg, e-mail: pernillehoeg@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, www.fornour.eu, foredrag, PayPal, kontooverførsler og 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge i lejre omkring Thessaloniki, Grækenland. 

Midlerne skal om muligt blandt andet anvendes til fordel for oprettelse af et pausehus, hvor 

flygtningene kan deltage i aktiviteter, f.eks. madlavning, syning, lege, istandsættelse, hygge, 

samtale og nærvær. Enkelte vil kunne overnatte for at rekreere efter hård sygdom eller svær 

psykisk belastningsreaktion. Projektet vil derudover søge at lindre hverdagen i lejrene 

gennem støtte til enkelte svært trængte personer og/eller familier, f.eks. i form af kørsel til 

sygehus, tøj, sko og medicin m.v.   

Indsamlingsperiode:  

06-06-2016 til 01-06-2017.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Friends of the children at Beung Kok in Phnom Penh 

IN nr.: 00716 

http://www.fornour.eu/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Regina M. Andersen, e-mail: reginamandersen@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.booomerang.dk, Facebook og LinkedIn 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for NGO’en Salvation Center Cambodia, der driver skolen 

Beung Kok i Phnom Penh i Cambodia. 

Indsamlingsperiode:  

19-11-2014 til 19-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Fælles jul 

IN nr.: 01207 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Martin Ravn, e-mail: martincardiravn@gamil.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for juleaften for udsatte og ensomme på en restaurant i 

Nykøbing Falster. 

Indsamlingsperiode:  

18-10-2015 til 13-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Følg Nicolai til Houston 

IN nr.: 00983 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Katja Probst Harfot, e-mail: lindsby@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

http://www.booomerang.dk/
mailto:martincardiravn@gamil.com
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Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Nicolai Malthe Sørensens fader Per Sørensens og Nicolais 

tre brødres rejse til Houston, USA, i forbindelse med at Nicolai skal til Houston og behandles 

for kræft. Der skal indsamles 200.000 kr., og disse midler skal gå til transport til og fra 

lufthavnen, fly t/r, andre transportudgifter så som taxa, billeje, benzin og forsikring, rejse-, 

ulykkes- og bagageforsikring, overnatning, fri forplejning, herunder udgifter til mad og drikke, 

andre udgifter, herunder udgifter til telefon og internet under det otte uger lange ophold.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af overnævnte udgifter. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Børnecancerfonden eller en familie, som står i en lignende 

situation. 

Indsamlingsperiode:  

19-06-2015 til 19-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 18-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Få Marley hjem 

IN nr.: 00616 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Morten Mathiasen, e-mail: stylter99@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS, løbesedler, aviser, tv og elektroniske medier 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til en dusør, som kan hjælpe pågribelsen af den person, som har 

stjålet golden retriveren Marley 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2014 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

* Se nedenfor 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Indsamling ej gennemført.  

 

Komité – Gang i Struer 

IN nr.: 00949  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Kim Brun Madsen, e-mail: kimbmadsen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.gangistruer.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter for borgerne i Struer.  

Indsamlingsperiode:  

29-05-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – GCC Nepal 

IN nr.: 00953  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Christina Marie Christensen, e-mail: christinamc@outlook.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationerne Nepal Youth Resource Center og 

Bibeksheel Nepali og vil gå til fødevarer, herunder ris, nudler, olie og sukker, 

husholdningsartikler, herunder sæbe, babymad, hygiejnebind, telte og tæpper. Pengene vil 

løbende blive sendt til Nepal.   

Indsamlingsperiode:  

26-05-2015 til 26-05-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Giv Rasmus en god start på voksenlivet 

IN nr.: 00378 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Thomas Kjeldsen, e-mail: Thomas.kjeldsen@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til økonomisk hjælp til bolig og/eller uddannelse til Rasmus, der har 

mistet sin far Ulrich Kjeldsen, ved at bidrag indsættes på en konto, der er låst frem til Rasmus 

fylder 21 år. 

Indsamlingsperiode:  

15-08-2014 til 15-08-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Gitte Seiersen 

IN nr.: 01611  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Gitte Seiersen, Heibergsgade 27, 2. th, 8000 Århus C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til behandling af 17-årige Sofie Aarup Lynott, der lider af kræftsyg-

dommen ”desmoplastic small round cell tumor” (sarcoma).  

I tilfælde af, at der ikke indsamles nok midler til at opfylde ønsket om en bestemt behandling, 

WBH, i Tyskland, eller i tilfælde af, at der er et overskydende beløb/behandlingen ikke bliver 

aktuel, skal midlerne anvendes til Sofie og Sofies familie. 

Indsamlingsperiode:  

26-09-2016 til 19-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

mailto:Thomas.kjeldsen@hotmail.com


 
 
 

   

313 
 

Komité – GoAid App-komitéen 

IN nr.: 01362 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Philip Gleje, Tranegårdsvej 47 st. tv  
2900 Hellerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved MobilePay, Swipp, bankoverførsel, Facebook, Instagram, Youtube, 

www.goaidapp.com og www.goaid.dk, pressemeddelelse sendes til dagspressen og bloggere. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til udviklingen af GoAid App i form af programmering og 
markedsføring. 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 
overskydende midler anvendes til fordel for Ungdommens Røde Kors og Ventilen. Der er ikke 
noget minimum for hvor meget, der skal indsamles.  
Indsamlingsperiode:  

18-04-2016 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Godhavnsdrengene 

IN nr.: 00943 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson, Tine Djurhuus, e-mail: tine.djurhuus@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for sagsomkostningerne forbundet med Godhavnsdrengenes 

sagsanlæg mod staten for omsorgssvigt på drengehjemmet Godhavn i 1960’erne.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til foreningen Hus Forbi. 

Indsamlingsperiode:  

26-05-2015 til 25-05-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-11-2016. 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Grindsted hjælper Ukraines børn 

In nr.: 00894 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Else K. Jensen, e-mail: cafebonita@hotmail.dk  
Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, annoncering, avisartikler samt ved brug af flyers. Der vil tillige blive indsamlet 

tøj, legetøj og lignende.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et børnehjem i Novid Ardar i øst Ukraine og et 

flygtningecenter: Frolovskaya flygtningecenter nær Kiev i Ukraine.  

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Haifaa Awad  

In nr.: 01740 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Haifaa Awad, e-mail: haifaa.awad@hotmail.com   
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregik i forbindelse med fakkeloptoget arrangeret med Mellemfolkeligt 

Samvirke på Christiansborg Slotsplads via MobilePay på telefonnumrene 22 50 61 12, 40 81 

88 98 og 27 97 22 23. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SAMS (Syrian American Medical Society), White Helmets 

i Aleppo samt til læger og nødhjælpsarbejdere.  

Indsamlingsperiode:  

Fra den 14. december 2016 til den 16. december 2016. 

Indsamlingens regnskab: 

mailto:cafebonita@hotmail.dk
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Forventes offentliggjort efter 15. juni 2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Handicapprojek Uganda 

In nr.: 01023 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Sidsel Krarup Bjerrum, e-mail: sidselkbjerrum@gmail.com   
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, venner og familie, kontooverførsler og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et handicapprojekt i bydelen Ggaba, Kampala, Uganda, og 

skal gå til drift og hjælpemidler.   

Indsamlingsperiode:  

11-08-2015 til 10-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 09-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hannah Melissa Ginic 

IN-nr.:00865 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Hannah Melissa Ginic, e-mail: Hannah-melissa@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en rejse i udlandet eller i Danmark til Hannah Melissa 

Ginics moder, der er uhelbredeligt kræftsyg.  Såfremt Hannah Melissa Ginics moder ikke har 

mulighed for at rejse, skal de indsamlede midler anvendes til fordel for moderen - f.eks. til 

oplevelser for moderen. 

I det tilfælde, at Hannah Melissa Ginics moder afgår ved døden, kan de indsamlede midler 

anvendes til begravelsesudgifter. 

Ikke anvendte midler fra indsamlingen skal gå til forskning i kræft.  

mailto:Hannah-melissa@hotmail.com
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Indsamlingsperiode:  

18-02-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hanne Adelheid Grønhøj Hansen – Indsamling til kræftramt 

datter 

IN-nr.:01514 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Hanne Hansen, gronhoj9@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen finder sted på facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes som generel økonomisk støtte til Katrine Marie Adelheid 

Hansen, der har fået konstateret en meget aggressiv brystkræft.  

Indsamlingsperiode:  

17-07-2016 til 17-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 17-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hanne Jensen - bekæmpelse af hundekampe i Danmark 

IN-nr.:00881 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Hanne Jensen, e-mail: hanne@chaka.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, bankoverførsel, MobilePay, Carmaker.dk, samt eventuelt ved 

reklamer på hjemmesider.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at skaffe midler til bekæmpelse af hundekampe i 

Danmark. Midlerne skal derfor anvendes til at skaffe oplysninger om hvor og hvilke personer, 

der arrangerer og afholder disse f.eks. i form af dusør for oplysninger. Desuden kan midlerne 

mailto:gronhoj9@gmail.com
mailto:hanne@chaka.dk
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anvendes til at sikre den fornødne redning (f.eks. i form af dyrlægehjælp eller anden hjælp). 

Midlerne kan ligeledes anvendes til oplysning og information omkring denne problematik 

samt til betaling af øvrige omkostninger forbundet med indsamlingen her.  

Indsamlingsperiode:  

26-03-2015 til 26-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hanne skal hjem 

IN-nr.:00403 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Søren Ari Granlund 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Hanne er syg og indlagt i Tyrkiet. Forsikringen dækker ikke. Midlerne skal anvendes til 

Hannes behandling, hospitalsophold, hjemtransport og øvrige udgifter, der er forbundet med 

at få Hanne hjem, herunder sønnen Robins rejse til Tyrkiet for at være ved sin mors side. 

Indsamlingsperiode:  

06-08-2014 til 15-8-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité –Harzhin Fouad Ibrahim 

IN-nr.: 01085 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Patricia Christina Nørgaard-Madsen, pcn.madsen@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook ved MobilePay og bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge i Budapest.  

mailto:pcn.madsen@gmail.com
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Indsamlingsperiode:  

14-09-2015 til 09-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: HeART for Strangers 

IN-nr.: 01175 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Carmen Dorethe Pilar Holmstrup, kontakt@pilarcoaching.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook, MobilePay, en støttekoncert samt kunstauktion i Hotel 

Ribe, hvortil en indsamlingsbøsse vil blive stillet op. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Frivillighuset i Ribe til at hjælpe flygtninge. 

Indsamlingsperiode:  

14-11-2015 til 14-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 14-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Henrik Nicolaisen 

IN-nr.: 01400 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørresøvej 11, 8800 Viborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til en gave til Søndre Skole i Viborg i anledningen af skolens 100 års 

jubilæum. 

Indsamlingsperiode:  

16-04-2016 til 01-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 14-05-2016 

mailto:kontakt@pilarcoaching.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Helle Finderup 

IN nr. 01639 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Helle Finderup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, E-mail og pr. telefon; sidstnævnte kun til nærmeste 

familie. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af eller tilskud til en regning på 30.000 kr. for operation af 

Helle Finderups barnebarn, der under en ferie i Tyrkiet brækkede armen og måtte gennemgå 

en operation dernede. 

Indsamlingsperiode:  

31-10-2016 til 01-10- 2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – HDUMennesker 

IN-nr.:00701 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, via radio, reklame, SMS-donation 

og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte mennesker, der er ramt af konflikten i Irak og er 

blevet nødt til at flygte til ørken, herunder til medicin, lægehjælp/operationer, tøj, mad m.m. 

Indsamlingsperiode:  

05-11-2014 til 05-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-05-2016. 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Help A School Project / Charlotte Dupont 

IN-nr.:01123 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Charlotte Dupont, dupont37@hotmail.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.helpaschool.com, Facebook samt ved salg af 

billetter til koncerter og workshops.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at købe skoleting, Pc’er, bøger, tøj, møbler m.v. til 

eleverne på skolen Busumbala/Faroto Lower Basic School, Kombo South, West Coast Region, 

Gambia.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 01-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hillerød hjælper Kladovo  

IN-nr.:00637 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Tue Tortzen, e-mail: tt@hillerod.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved avisartikler og uddeling af løbesedler. 

Indsamlingsområde: 

Hillerød og omegn. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Hillerøds venskabskommune Kladovo i Serbien, som er 

ramt af oversvømmelser. 

Indsamlingsperiode:  

24-09-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

mailto:dupont37@hotmail.com
http://www.helpaschool.com/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjemtransport af Martin Sten Jensen 

IN-nr.:00860 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nina Elisabeth Bentzen, E-mail: 9nabentzen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering i aviser, på Facebook samt andre sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til at få Martin Sten Jensens lig transporteret hjem fra Kina samt til 

begravelsesudgifter. Et eventuelt overskud vil gå til Læger uden Grænser. 

Indsamlingsperiode:  

27-02-2015 til 30-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjerteoperation 

IN-nr.:00873 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Abdelhafid Mojab, E-mail:abdelm1978@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS og mund til mund. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til behandling af vand i lungerne, af syg lever og af betændelse i 

tænder hos en marokkansk kvinde, så en hjerteoperation bliver mulig. Midlerne skal desuden 

anvendes til hjerteoperationen samt til efterfølgende lægebehandling og medicin. Eventuelle 

overskydende midler vil blive doneret til Take my hand, Danish Muslim Aid, Viomis, Care For 

Others Denmark, Care For Syria og/eller Viomis Aid i Syrien. 

 

Indsamlingsperiode:  

09-03-2015 til 09-09-2015 
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Indsamlingens regnskab: 

Regnskab modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Komité: Hjælp Bonnie ud af prostitution! 

ID-nr.: 01087 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Søren Henriksen, E-mail: bkr@skiveet.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.caremaker.dk  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til anskaffelse af en pølsevogn til Bonnie Cleo Andersen, enten ved 
køb, eller ved, at Bonnie selv står for købet af pølsevognen. Hvis Bonnies fysiske/psykiske 
tilstand betyder, at hun ikke er i stand til at besidde jobbet i en pølsevogn, skal det indsamlede 
beløb gives til Bonnie Cleo Andersen, som herefter frit kan råde over beløbet, der kan sikre 
hendes hverdag/livsbetingelser, samt hendes børn.  
 
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet for så vidt angår 
pølsevognen, skal midlerne gå til Bonnie Cleo Andersen. 
 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler gå til Bonnie Cleo Andersen. 

Indsamlingsperiode:  

14-09-2015 til 20-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp døende Charlotte og hendes børn                                  IN-nr.: 01045 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Philip Geil Jensen, e-mail: pgj.philip@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, ved ophængning af flyers og eventuelt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser ved forskellige arrangementer og i butikker, salg af brugte ting og små 

konkurrencer samt donationer fra erhvervsdrivende. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Charlotte Seneca og hendes børn. Charlotte lider af sclerose 

og gigt.  

Midlerne skal gå til advokatudgifter og tinglysning af børnetestamente med særlige forhold, 

udflugter for Charlotte og børnene til blandt andet forlystelsesparker, handicapvenlig 

indretning af hjemmet, hjælpemidler der gør hverdagen nemmere, kørestol samt udgifter til 

datterens konfirmation i 2016. 

I tilfælde af, at Charlotte afgår ved døden skal midlerne endvidere gå til begravelseshjælp, 

herunder udgifter til selve begravelsen, kiste og reception/forplejning efter begravelsen, 

hjælp til tømning af bolig, flytning og eventuelle regninger forbundelse med opsigelse af bolig,  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, vil de resterende 

midler gå til ligelig fordeling mellem Charlottes fire børn. 

Indsamlingsperiode:  

08-07-2015 til 08-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp Elisabeth Constance af med brystkræft, triple negativ, 

værste grad 3 

IN-nr.:00778 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Elisabeth Constance, e-mail: mail@elisabethconstance.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesider og elektroniske medier f.eks. www.elisabethconstance.dk, 

www.caremaker.dk, www.Facebook.com, www.LinkedIn.com og Twitter. Pressen via aviser, 

blade, radio og TV. Reklame/tryk som T-shirts, flyers, løbesedler, postkort og plakater til f.eks. 

ved diverse events. Indsamlingsbøsser opstillet i private virksomheder samt ved events. 

Appelbreve og e-mails. Fonde og legater. Overførsel via bankkonto, MobilePay og Swipp.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Elisabeth Constances kræftbehandling såvel i Danmark 

som i udlandet m.v. 

 

Hvis der eventuelt er overskud efter Elisabeth Constances behandling af kræft, så vil dette gå 

mailto:mail@elisabethconstance.dk
http://www.elisabethconstance.dk/
http://www.caremaker.dk/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
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til Elisabeths Constances efteruddannelse i coaching og en ernæringsuddannelse gennem 

Lene Hansson for at klæde Elisabeth Constance bedre på til at lave rådgivning og danne en 

forening m.m. for ligesindede med triple negativ brystkræft.  

Indsamlingsperiode:  

03-12-2014 til 02-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring for resterende overskuds anvendelse forventes 

offentliggjort senest to uger efter 08-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp Elisabeth Constance af med brystkræft, triple negativ, 

værste grad 3 

IN-nr.: 01236 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Elisabeth Constance, e-mail: mail@elisabethconstance.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesider og elektroniske medier f.eks. www.elisabethconstance.dk, 

www.caremaker.dk, www.Facebook.com, www.LinkedIn.com og Twitter. Pressen via aviser, 

blade, radio og TV. Reklame/tryk som T-shirts, flyers, løbesedler, postkort og plakater til f.eks. 

ved diverse events. Indsamlingsbøsser opstillet i private virksomheder samt ved events. 

Appelbreve og e-mails. Fonde og legater. Overførsel via bankkonto, MobilePay og Swipp.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Elisabeth Constances kræftbehandling såvel i Danmark 

som i udlandet m.v. 

 

Hvis der er et eventuelt overskud efter Elisabeth Constances behandling af kræft, vil dette gå 

til Elisabeths Constances efteruddannelse i coaching for at klæde Elisabeth Constance bedre 

på til at lave rådgivning, herunder indenfor skilsmisse, coaching generelt og indenfor 

personlige kriser, og danne en forening m.m. for ligesindede med triple negativ brystkræft og 

anden kræft.   

Indsamlingsperiode:  

03-12-2015 til 02-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

mailto:mail@elisabethconstance.dk
http://www.elisabethconstance.dk/
http://www.caremaker.dk/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/


 
 
 

   

325 
 

 

 

Komité – Hjælp fra Hjertet - støtte til bådflygtninge på Leros 

IN-nr.:01096 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kirsten Zastrow , E-mail: zastrow@gyldenrisparken.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via gruppen på Facebook ”Hjælp fra Hjertet - støtte til bådflygtninge på 

Leros” ved indbetaling via MobilePay og bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til indkøb af vand, mad og hygiejneartikler til uddeling blandt 

flygtningene på den græske ø Leros. Uddelingen sker af frivillige i samarbejde med den lokalt 

forankrede NGO ”Leros Solidarity Network”. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp Grønland 

IN nr.: 00908 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karoline Johanne Susanne Street, e-mail: viiveeq@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, via indsamlingsbøsser, samt ved afholdelse af auktioner, 

banko, tombola, midler fra entrebilletter og salg af kage, kaffe, the, sandwich og suppe i Det 

Grønlandske Hus i Aalborg.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for yderdistrikterne i Grønland, herunder f.eks. tøj, sko, 

sengetøj, legetøj mv. 

Indsamlingsperiode:  

02-05-2015 til 31-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-02-2015. 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp Grønland 

IN nr.: 01445 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karoline Johanne Susanne Street, e-mail: viiveeq@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering, bankospil, opstilling af indsamlingsbøsser og via 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af tøj, sko, legetøj, køkkenting, sengetøj og 

diverse, som kan bruges i dagliglivet i yderdistrikterne i Grønland. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 01-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp Grønland 

IN nr.: 01658 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karoline Johanne Susanne Street, e-mail: viiveeq@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved afholdelse af bankospil, Facebook, Annoncering samt ved 

fondsansøgninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af tøj, sko, legetøj, samt julegaver til børn, køkkenting, sengetøj 

og diverse som kan bruges til dagligdagen i yderdistrikter i Grønland. 

Indsamlingsperiode:  

28-10-2016 til 28-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-04-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 



 
 
 

   

327 
 

 

 

Komité - Hjælp jordskælvsofrene i Nepal 

IN nr.: 00952 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ivalo Lennert Andreassen, e-mail: ivalo@yahoo.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter. 

Derudover samles der ind via www.hjalpnepal.wordpress.com og i forbindelse med foredrag 

rundt omkring i Danmark. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for genopbygning af de nepalesiske landsbyer Samari og 

Nuwakot efter jordskælvet, der ramte Nepal i slutningen af april 2015.  

Indsamlingsperiode:  

01-05-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp Julemanden med at hjælpe andre 

IN nr.: 01695 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Morten Bartelsen, e-mail: b@rtelsen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at give hårdt ramte familier en god julemiddag, en julekurv og 

besøg af julemanden. Arrangementet foregår på Gesten Kro i Vejen Kommune.   

Indsamlingsperiode:  

15-12-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.hjalpnepal.wordpress.com/
mailto:b@rtelsen.dk
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Komité - Hjælp Kingsley hjem til Afrika 

IN nr.: 01139 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Asger Juhl, e-mail: asju@radio24syv.dk 

Indsamlingsmåde: Indsamlingen foregår via Facebook og Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at give bådflygtningen Kingsley Okoro midler til at rejse til hjem til 

Afrika og opstarte en madbod.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok ind til at opfylde formålet, skal pengene gå til at forsøde 

Kingsley Okoros liv som hjemløs i Europa 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 30-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-08-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp Lassy hjem 

IN nr.: 01360 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Cecilie Mellemgaard, e-mail: ziiiirk@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skulle til at starte med anvendes til fordel for fire små hundehvalpe i Irak, som 

havde mistet deres mor og bror. Eftefølgende er tre ud af fire hundehvalpe døde. På 

nuværende tidspunkt er der kun en hundehvalp tilbage, Lassy. Midlerne skal anvendes til 

dyrlæge, hundemad, ophold i et rescuecenter og karantæne inden indrejse i Danmark samt 

hjemtransport af Lassy.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 
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I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Dyrenes Beskyttelse.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2016 til 15-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp mig… med at hjælpe min mor                                                           

IN-nr.:01614 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sundtoften 160, 4800 Nykøbing F 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opslag op internettet, herunder på Facebook. Endvidere anvendes 

SMS samt e-mail. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Lotte Eskebæk – til alternativ livsforlængende behandlinger, 

alternative afstressende behandlinger samt oplevelser/ture for Lotte Eskebæk og hendes søn, 

Henrik Eskebæk.  

Evt. overskud efter Lotte Eskebæks bortgang vil gå til at give hende den smukkeste begravelse 

hun fortjener – endvidere til at hjælpe hendes søn, Henrik Eskebæk, med at komme videre i 

livet uden sin mor til at støtte sig i sit ungdomsliv og senere voksenliv.  

Indsamlingsperiode:  

06-10-2016 til 05-10-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort to uger efter 04-04-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp mig ud af mit fængsel                                                             

IN-nr.:01267 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Camilla Rosenlund, e-mail: rosenlund82@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 



 
 
 

   

330 
 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.caremaker.dk, samt via sociale online medier, 

herunder Facebook, Instagram og Horsebook.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af en Bekadi el kabine knallert.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne forblive 

indestående på kontoen, indtil der er tilstrækkelige midler. Derudover vil der blive søgt 

midler hos fonde, herunder Muskelsvindfonden. Hvis der ikke gennem disse ansøgninger 

opnås et tilstrækkeligt beløb til køb af en Bekadi, skal de indsamlede midler doneres til 

Muskelsvindfonden.   

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal et beløb 

anvendes til køb af en varmeblæser, som er tilbehør til Bekadien. Derudover skal pengene 

bruges på generel vedligeholdelse af Bekadien samt til køb af to sæt tøj med elvarme. Et evt. 

resterende beløb vil blive doneret til Muskelsvindfonden.  

Indsamlingsperiode:  

18-12-15 til 17-12-16. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort to uger efter 16. juni 2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp nødstedte familier i Bosnien Hercegovina efter maj 

måneds oversvømmelser                                                                                                                                          IN-nr.:00370 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Vildana Selimovic, e-mail: vildanaselimovic@hotmail.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via e-mail, sms og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for nødstedte familier i Bosnien Hercegovina efter maj 

måneds oversvømmelser.  

Indsamlingsperiode:  

12-08- 2014 til 30-09-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

http://www.caremaker.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp min far og søster 

IN-nr.:00918 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Jeanette Blyme, e-mail: jblyme@gmail.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at få Jeanettes far hjem fra Aserbajdsjan.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller i tilfælde af, at der er et 

overskydende beløb efter at formålet er opfyldt, skal midlerne doneres til en fond, der støtter 

kræft. 

Indsamlingsperiode:  

21-04-2015 til 21-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp min mor (Tina) 

IN-nr.:00901 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Jane Rasmussen, janerasmussen49@gmail.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Tina. Pengene skal anvendes til behandlinger i udlandet, 

herunder alternativ behandling, alternativ medicin, rejseudgifter for Tina og pårørende, 

ophold i udlandet i forbindelse med Tinas behandling og oplevelser for familien.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse 

Indsamlingsperiode:  

mailto:janerasmussen49@gmail.com
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14-04- 2015 til 14-04-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hjælp politimand Jespers familie 

IN-nr.:01737 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Emil Vøhlert 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål:  

De indsamlede midler anvendes til at hjælpe Jesper Juls to børn, Philip og Amalie – midlerne 

indsættes på konti i deres navne. Disse konti forbliver lukkede indtil de er 21 år. 

 
Indsamlingsperiode:  

08-12-2016 til 04-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp pædagogstuderende i forbindelse med fængsling i New 

York                                                                                                                              IN.: nr. 00401 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bitte Bundgaard Svaneborg, e-mail: familiensvaneborg@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via internettet, herunder Facebook samt gennem Paypal, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med en pædagogstuderendes 

fængsling i New York, USA. Den pædagogstuderende er pt. udstyret med fodlænke og må ikke 

forlade Manhattan, idet politiet mistænker ham for at have krænket nogle børn på en skole. 

De indsamlede midler skal gå til advokat, privatdetektiv, husleje, køb af pc, betaling af 

forældres ophold og rejser til og fra New York samt psykologhjælp. 

mailto:familiensvaneborg@gmail.com
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Indsamlingsperiode:  

06-07-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp til Anders samt Team Tabt Arbejdsfortjeneste 

IN nr.: 01015 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tommy Kragh Kjærvang, e-mail: 2kjaervang@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Anders Tesgaard samt hans team. 

Indsamlingsperiode:  

25-06-2015 til 16-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Hjælp til Lesbos 

IN nr.: 01177 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ihan Haydar. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via de sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter, via 

Mobilepay og eventuelt via sms-indbetaling. 

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygninge, der ankommer til den græske ø Lesbos. 

Midlerne går til fornødenheder såsom medicin, mad, tæpper, soveposer og telte. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 01-04-2016. 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Hogs and Kisses 

IN-nr.:00926 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jonas Anderberg, e-mail: jonasanderberg86@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Ved et event den 6. juni 2015 på Gammel Køge Landevej i Valby, hvor der blandet andet vil 

blive opstillet indsamlingsbøsser. Der vil blive reklameret for eventet på Facebook og i 

annoncer i lokalområdet.   

Indsamlingsområde: 

Gammel Køge Landevej i Valby 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.   

Indsamlingsperiode:  

06-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Håb til Vibber 

IN-nr.:01532 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenfeldtvej 20, 3. th.  
2665 Vallensbæk Strand 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og www.haabtilvibber.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Vibeke Petersen, Frydendalsvej 13, 2665 

Vallensbæk Strand, som lider af ALS. Midlerne skal desuden anvendes til rejseudgifter til 

Vibeke med familie i forbindelse med behandlingerne, samt ting, der kan gøre livet lettere for 

familien, herunder rengøring, transport og rejser.  

I tilfælde af Vibekes bortgang skal midlerne anvendes til at dække 

begravelsesomkostningerne.  

mailto:jonasanderberg86@gmail.com
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I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til at hjælpe Vibekes mand og søn videre i livet.  

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 01-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling Daniela 

IN-nr.:00885 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jonna Madsen, e-mail: madsenfam@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt andre relevante hjemmesider. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for familien Trabelsi-Madsen, som består af Daniela og 

Hamza samt parrets tre børn.  

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Indsamling for Lucca  

ID-nr.: 01700 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ina Seneca Lie. E-mail: inalie@msn.com 

Indsamlingsmåde: 

 Indsamlingen foregår via Facebook og andre sociale medier, flyers, loppemarkeder, 

annoncering, opstilling af indsamlingsbøsser, SMS og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

mailto:madsenfam@gmail.com
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Midlerne skal anvendes til fordel for (alternativ) kræftbehandling af 2-årige Lucca Lie Olsen i 

ind- og udland, herunder kosttilskud, vitaminkur m.v., samt dækning af omkostninger 

forbundet hermed. Midlerne kan i øvrigt anvendes til at forsøde tilværelsen og give Lucca 

oplevelser. 

I tilfælde af Luccas død skal eventuelle resterende midler gå til hendes forældre, Ina Seneca 

Lie og Bjørn Liebach Olsen, for at hjælpe dem videre. 

Indsamlingsperiode:  

18-11-2016 til 18-11-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 17-05-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling Frost Orup Børnene 

IN-nr.:00993 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marianne Rosenkilde Nielsen, e-mail: mariannerosenkilde@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook og Instagram. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for familien Frost Orup. Midlerne skal anvendes til 

forplejning, oplevelser og forlystelser til familiens fire børn, i forbindelse med faderen Jesper 

Frost Orups stamcelletransplantation.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til familiens fire børn.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling Pakistan 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Shehzad Ahmed, e-mail: shehzad-2600@hotmail.com 

mailto:mariannerosenkilde@hotmail.com
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, via Facebook samt andre sociale 

hjemmesider. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for befolkningen i Pakistan, hvor tusindvis af landsbyer pt. 

står under vand, herunder blandt andet til mad, drikke, medicin og varmt tøj. 

Indsamlingsperiode:  

27-09-2014 til 27-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-05-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamlingskomitéen for Tom Østrup 

IN-nr.: 01537 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Olivenlunden 53, 2630 Taastrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS, Facebook, Twitter og andre sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække allerede afholdte udgifter til 

helbredende/livsforlængende behandlinger til Tom Østrup, Elmebo 15, 2300 København S, 

helbredende/livsforlængende medicin, kosttilskud m.v. til Tom Østrup, løbende kontroller og 

opfølgninger på sygdomsforløbet samt Tom Østrups og Kirsten Kiilerich Østrups 

rejseomkostninger (fly, hoteludgifter, billeje, forplejning m.v.) i forbindelse med behandlinger, 

kontroller, opfølgning m.v. indtil Tom Østrups bortgang den 26. september 2016. Desuden 

revision ifm. indsamlingen.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Kirsten Kiilerich Østrups hverdagsudgifter og til 

livsforsødende initiativer for Kirsten Kiilerich Østrup under hensyntagen til 

skattelovgivningen. 

Indsamlingsperiode:  
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03-08-2016 til 02-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Adam og Sofia 

IN-nr.: 01260 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Mette Dyhrberg Eskildsen, e-mail: jonassandeolsen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Messenger og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for de mindreårige børn Adam Can Thomsen og Sofia 

Josefine Thomsen, som har mistet deres mor til en alvorlig lungesygdom.  

Indsamlingsperiode:  

14-12-2015 til 14-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Anne Sylvest 

IN-nr.: 01676 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jonas Brandt Lindholm  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for afdøde Karsten Lillelunds enke, Anne Sylvest, samt 

børnene Oliver og Amalie.  

Indsamlingsperiode:  

10-11-2016 til 31-01-2017 

Indsamlingens regnskab:  

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

mailto:jonassandeolsen@gmail.com
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til akut tandbehandling 

IN-nr.: 00639 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Palle Andersen, e-mail: superradiografen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via internettet, herunder Facebook, bloggen http://superradiografen.blogspot.dk, samt 

gennem kontooverførsel, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække så meget som muligt af udgifterne til Palle 

Andersens kones før hjerteoperation akut nødvendige tandbehandling.   

Indsamlingsperiode:  

11-09-2014 til 31-10-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til behandling af person bosiddende i Nicaragua 

IN-nr.: 00807 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Mathias Askjær, e-mail: haskjaer@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook og annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indsamlers ægtefælles broder, der har grå og grøn stær, 

idet han ikke kan få tilstrækkelig hjælp i hjemlandet Nicaragua. Indsamlers ægtefælles broder 

er 20 år gammel og har måttet opgive sin uddannelse. De vil gerne have, at han bliver 

opereret i Danmark. De indsamlede midler skal gå til operation, leveudgifter under opholdet 

her i landet og efterfølgende medicin.   

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 01-05-2015 

mailto:superradiografen@gmail.com
http://superradiografen.blogspot.dk/
mailto:haskjaer@hotmail.com
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Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til behandling af søsters Hepatitis B og C 

IN-nr.: 01176 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Gashaw Mahmood Faraj  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS samt opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at søsteren, der er bosat i Irak, skal behandles i udlandet.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af søsterens behandling i udlandet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler doneres til hjælpeorganisationen Azadi. 

Indsamlingsperiode:  

14-11-2015 til 30-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-12-2016  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Benedikte (Dicte) Utzon 

IN-nr.: 01758 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Hanne Nordstrøm Erbs 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker og Facebook. Der indsamles tillige ved bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter i forbindelse med retssagen omkring 

retten til brug af navnet ”Benedikte Utzon”, herunder sagsomkostninger, renter, erstatning 

m.m.  
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Såfremt de indsamlede midler, uanset grund, ikke er nødvendige til opfyldelse af formålet, 

videregives de til Fangenetværket.dk. 

Indsamlingsperiode:  

09-02-2016 til 08-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-08-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Christina Christiansen 

IN-nr.: 01174 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Thomas Steinmann Christiansen, e-mail: thomassteinmann@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebooksiden ”Hjælp vores mor i kampen mod kræften”. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel alternativ behandling i Danmark, og eventuelt i udlandet, til 

Christina Christiansen, Rugvænget  4, 4681 Herfølge, der er syg af kræft. Herudover skal de 

indsamlede midler gå til oplevelser for Christina og familien.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af ovenstående formål. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.  

 

I tilfælde af Christinas død, skal pengene bruges til dækning af udgifter i forbindelse med 

begravelse. Et evt. overskydende beløb herefter skal tilfalde Christinas to børn.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 30-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-04-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Dansk Boldspil-Union (DBU) 

IN-nr.: 01290 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:thomassteinmann@live.dk
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Kontaktperson Steffen Souza Ric-Hansen, e-mail: steffen.richansen@gmail.com    

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker, hjemmesider og sociale medier, herunder blandt andet 

Facebook, Instagram, Twitter og blogs. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Boldspil-Unio (DBU) til et bidrag til genetablering 

af Ligalandsholdet.   

Indsamlingsperiode:  

04-01-2016 til 04-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-07-2017  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til de efterladte efter den tragiske brand i Nakskov 

IN nr.: 00826 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Michael Baruch, mbaruch74@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, i medierne, herunder dagblade og tv og ved 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til økonomisk hjælp til de efterladte Sandra, Lars og Heidi til blandt 

andet begravelse, hjælp til opbygning af hus, tøj, rejse, forlystelser, ferie, bil og cykler. 

Indsamlingsperiode:  

02-02-2015 til 24-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-08-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til dækning af sagsomkostninger i New York 

IN-nr.: 00634 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Strandet Lund, e-mail: strandetlund@gmail.com 

mailto:steffen.richansen@gmail.com
mailto:mbaruch74@gmail.com
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Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, ved annoncering i lokalområdet og i lokalavisen samt ved loppemarked på 

Brønshøj Torv den 5. oktober 2014. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække sagsomkostninger i en verserende sag. Bidrag vil blive 

overført direkte til den pågældendes forsvarsadvokat. 

Indsamlingsperiode:  

25-09-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til enke, der har mistet kæreste og ældste søn 

IN-nr.: 00427 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trine Sørensen, e-mail: trs@kovsted.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook samt på diverse netværkssider i Randers området. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for enke, der har mistet sin kæreste og ældste søn i en 

trafikulykke. 

Indsamlingsperiode:  

18-08-2014 til 25-08-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til flygtninge på Lesbos 

IN-nr.: 01019 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kristina Svith Villadsen, e-mail: Kristina_gv@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til nødhjælp til fordel for flygtninge, som opholder sig på øen Lesbos i 

Grækenland. 

Indsamlingsperiode:  

15-07-2015 til 15-07-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til fordel for Brandfolkenes Cancer Forening 

IN-nr.: 00713 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Daniel Havmand, e-mail: carbagerun.team.112@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, annoncering og indsamlingsbøsser. Indsamlingen vil også 

foregå i forbindelse med et årligt Carbagerun løb, som skal laves i uge 31 i 2015. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Brandfolkens Cancer Forening – til at få godkendt kræft 

som arbejdsskade. 

Indsamlingsperiode:  

15-11-2014 til 01-09-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til fordel for Lærke Rønde Timm 

IN-nr.: 00854 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Michael Jørgensen, e-mail: mjorg00@hotmail.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Caremaker og eventuelt andre sociale medier, herunder 

GoFoundMe, LinkedIn, samt e-mail, Mobilpay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

mailto:mjorg00@hotmail.com
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Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Lærke Rønde Timm på 7 år, som har kræft i hjernen.  

 

Midlerne vil i den forbindelse blandt andet blive anvendt til at dække tabt arbejdsfortjeneste 

for Lærke fader, som er selvstændig erhvervsdrivende, samt forsøde tilværelsen for Lærke. I 

tilfælde af, at kræftbehandlingen ikke virker, og Lærke skal gennemgå andre behandlinger, 

som ikke dækkes af det offentlige, vil midlerne fra indsamlingen blive brugt til at dække disse 

udgifter.  

 

Ikke anvendte midler vil gå til Børnecancerfonden med 50 % og til Danske Hospitalsklovne 

med 50 %.    

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 31-01-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til fordel for Regitse Mouritsen 

IN-nr.: 001168 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Daniel Veilgaard Thomsen, e-mail: tthomsen@privat.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook, Internettet, indsamlingsbøsser, annoncering, 

Caremker, foldere, salg af ting på internettet og ved loppemarkeder, via hjemmesiden www.tt-

dant.dk, bankospil, koncert, cykelløb og sponsorater 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftbehandling i udlandet til Regitse Mouritsen. 

Behandlingen koster 1 million kroner.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis betaling af kræftbehandling i udlandet. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal 50 procent af de 

overskydende midler gå til Regitse Mouritsens ægtefælle og børn, og 50 procent skal gå til 

http://www.tt-dant.dk/
http://www.tt-dant.dk/
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Kræftens Bekæmpelse.   

 

I tilfælde af, at Regitse Mouritsen går bort, skal 50 procent af de overskydende midler gå til 

Regitse Mouritsens ægtefælle og børn, og 50 procent skal gå til Kræftens Bekæmpelse.           

De 50 procent til ægtefælle og børn skal fordeles med 1/3 til hver. 

Indsamlingsperiode:  

05-11-2015 til 05-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til kræftbehandling af Lis Nielsen 

IN-nr.: 01304 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Heidi Meclenborg, e-mail: heidistruer@yahoo.dk.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiderne www.caremaker.dk, www.cancer.dk og på Facebook.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække allerede brugte og nye udgifter til kræftbehandling, 

transport og ophold hertil i udlandet til Kis Nielsen.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til at forsøde/forbedre Kis Nielsens liv. 

Indsamlingsperiode:  

20-01-2016 til 20-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-07-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til kurdere i nød 

IN-nr.: 00806 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Hanar Amang, e-mail: Hanar_93@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

http://www.caremaker.dk/
http://www.cancer.dk/
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Via Facebook (Gruppen: Indsamling til kurdere i nød). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtningelejre i de kurdiske dele i Syrien og Irak 

(Kubane og Singal). De indsamlede midler skal blandt andet anvendes til at sende tøj til 

områderne.   

Indsamlingsperiode:  

25-01-2015 til 25-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-08-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Kurdistan (Irak)                                                                                      IN-nr.: 00416 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Sara Omar Maref, e-mail: Dwa-xozga@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, Twitter, Instagram og andre sociale medier, samt muligvis via sms’er og 

annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for mennesker på flugt fra IS (Islamisk Stat). 

Indsamlingsperiode:  

18-08-2014 til 31-12-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er ikke modtaget. Se nedenfor*. 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Afsluttende regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

* Indsamling i 2014 ej gennemført. 

 

Komité – Indsamling til ”Miv” 

IN-nr.: 00841 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Louise Hedelund, e-mail: louisehedelund@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår på Facebook, www.billetto.dk og ved crossfit eventet ”Miv”, hvor der 

bl.a. kan doneres penge med Swipp, MobilePay eller ved køb af kage, kaffe mv. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til alternativ behandling af kræftramte Magnus eller til 

livsforbedrende tiltag f.eks. en tur til Disney World for Magnus og hans familie. I tilfælde af at 

Magnus afgår ved døden, går de indsamlede midler til Magnus’ familie. 

Indsamlingsperiode:  

26-01-2015 til 16-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 16-08-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til Prostatakræftforeningen 

IN-nr.: 00740 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Søren Stockfisch, e-mail: ss@soenderjyske.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser i SE Arena. 

Indsamlingsområde: 

SE Arena, Stadionparken 7, 6500 Vojens. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for PROPA Prostatakræftforeningen. 

Indsamlingsperiode:  

25-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Indsamling til pårørende til ofre for trafikulykke 

IN-nr.: 00426 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Jeanette Christensen, e-mail: Jeanchri@rm.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

mailto:ss@soenderjyske.dk
mailto:Jeanchri@rm.dk
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for pårørende til ofre for trafikulykke. 

Indsamlingsperiode:  

17-08-2014 til 21-08-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Indsamling til den sjældne sygdom takayasu arteritis 

IN-nr.: 01205 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Stine K. B. Olsen, e-mail: stinebeckgaard@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay, Facebook, et velgørenhedsløb og velgørenhedskoncert 

(betaling af startgebyr og entré går til indsamlingsformålet) samt ved velgørenhedssang på 

gaden. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en patient, Joan Rasmussen, der lider af sygdommen 

takayasu arteritis.  

 

75 % af alle indsamlede midler skal gå til Joan, og at de resterende 25 % af midlerne skal gå til 

forskning i sygdommen takayasu arteritis. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Indsamling til skudt betjents efterladte 

IN-nr.: 01738 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nøddehaven 29, 2680 Solrød Strand. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på sociale medier, herunder Facebook og Instagram, samt via 

mailto:stinebeckgaard@gmail.com
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MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte de efterladte til den døde politimand Jesper Jul 

økonomisk, se de kan blive boende i deres bolig og kæresten Zandra kan klare hverdagen som 

enlig forsørger. 

Indsamlingsperiode:  

13-12-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Indsamling til fordel for Ling Ly 

IN-nr.: 01162 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Dallanda Helene Villemoes Berry, e-mail: dallanda@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Ling Ly og hendes kræftbehandling i udlandet. Midlerne skal 

bruges på udgifter til behandling, medicin og rejseudgifter for Ling Ly og én pårørende i 

forbindelse med behandlingen. 

 I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis betaling af ovennævnte udgifter.  

I tilfælde af, at Ling ikke helbredes, skal beløbet benyttes til at lette hverdagen som 

sygdomsramt, herunder løbende udgifter i relation til sygdommen - medicin, transport til og 

fra behandling samt smertelindrende behandling. Dette både i indland og/eller udland. 

 I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse eller anden kræftorganisation.  

I tilfælde af, at Ling Ly går bort inden de indsamlede midler er anvendt, skal midlerne gå til 

begravelsesomkostninger, og herefter til Kræftens Bekæmpelse eller anden 

kræftorganisation. 
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Indsamlingsperiode:  

17-10-2015 til 17-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 16-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Indsamling til såret betjent 

IN-nr.: 01584 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Ole Wittendorff Madsen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på Facebook, på TV2, DR 1 og TV3 samt i diverse 

aviser. Der indsamles ved brug af MobilePay samt ved bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den sårede politibetjent, som blev ramt af skud i hovedet 

under en aktion på Christiania den 31. august 2016. Midlerne anvendes bl.a. til hans 

genoptræning samt udstyr til brug herfor. Midlerne anvendes også til betjentens kæreste, som 

er højgravid; midlerne skal gøre livet lettere for betjenten, hans kæreste og deres kommende 

barn. 

 

I tilfælde af, at der ikke indsamles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne uddeles til 

betjenten, hans kæreste og deres kommende barn. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler uddeles til betjenten, hans kæreste og deres kommende barn. 

 

I tilfælde af, at betjenten ikke overlever sine kvæstelser skal de overskydende midler uddeles 

til betjentens kæreste og deres kommende barn. 

Indsamlingsperiode:  

02-09-2016 til 02-10-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Indsamling til såret betjent 

IN-nr.: 01709 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Valkendorfsgade 16, 1. sal, 1151 København K. 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay, på Facebook og Caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for  

 
1) at hjælpe Zandra Berthelsen på det psykologiske plan med relevante behandlingstilbud. 
 
2) at støtte Zandra Berthelsen – direkte eller indirekte – i a) at færdiggøre sin HF-uddannelse, 
samt b) at få en videregående uddannelse. I den forbindelse kan det evt. være formålstjenligt 
at finde en mentor til Zandra Berthelsen.  
Indsamlingsperiode:  

22-11-2016 til 21-11-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-05-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Komité – Infant Jesus Motherless Babies Home 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Vera Sørensen 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.betternow.org  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler går til børnehjemmet ’Infant Jesus Motherless Babies Home’ i Nigeria 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2014 til 01-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-01-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Inga Lullu Svoldgaard Ljørring  

                                                                                                                                                                                                                              IN-nr.: 01434 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Inga Lullu Svoldgaard Ljørring 

Indsamlingsmåde: 

http://www.betternow.org/
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Ved brug af indsamlingsbøsser opstillet på Fanø samt ved brug af Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Fanø. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af julegaver, juletræer og mad til børn fra dårligt 

stillede familier samt til ensomme i julen 2016. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til samme formål i julen 2017. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 31-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Isabella Svendsen Møballe 

ID-nr.: 01126 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Jette Svendsen Møballe, e-mail: jette.s.moeballe@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, ved annoncering på Facebook, annoncering på TV, 

annoncering på bil samt ved annoncering i aviser og ugeblade.  

Indsamlingen foregår endvidere ved sports- og velgørenhedsarrangementer, ved bankospil, 

auktioner, loppemarkeder, skoleindsamling, salg af kaffe og kage på skolen og ved koncerter 

med kendte. 

Indsamlingen foregår ved bankoverførsler, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifterne til Isabellas Svendsen Møballe 

sygdomsforløb og behandlingsforløb efter mén af HPV vaccinen.  

Midlerne vil i den forbindelse blandt andet blive anvendt til behandling, efterbehandling, 

hospitals- og lægeregninger, hjemtransport med f.eks. ambulance og medicin i både Danmark 

og i udlandet, samt til udgifter til en advokat og revisor. 

Midlerne vil endvidere i den forbindelse blandt andet blive anvendt til Isabellas, Jette 

Svendsen Møballe, Isabellas brødres samt til en hjælpers rejseudgifter og til deres ophold i 
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forbindelse med behandling af Isabella, herunder til leveomkostninger, transport og 

mobilregning i forbindelse med ophold i England. 

I tilfælde af Isabellas død skal pengene anvendes til at dække udgifterne ved dette, herunder 

til begravelsesudgifter og til hjemtransport i tilfælde af, at Isabella ikke opholder sig i 

Danmark. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til en eller flere HPV hårdt ramte piger, der har brug for 

behandling og som ikke selv har de fornødne midler til selv at kunne betale for de nødvendige 

behandlinger. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 15-10-2016   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jamie  

 IN.-nr.: 01113 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Anita Bundgaard, e-mail: sibbe@mailme.dk. Djamilla Johansen, djamilla-

johansen@live.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, diverse medier, MobilePay, kontooverførsler, salg af 

lodder via Facebook samt støttemiddag.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Jamie Bundgaard Andersen, der lider af 

meget svær børneeksem, på specialklinikken Eau Thermale Avéne i Frankrig.  

 

Midlerne skal gå til udgifterne i forbindelse behandlingen i Frankrig, dvs. fly, hotel, leje af bil, 

behandling på klinikken, forsikring, benzin, parkering, tabt arbejdsfortjeste for den voksen, 

der skal med til Frankrig foruden Jamies moder, forplejning, pas, transport, ting til Jamie 

under opholdet og medicin efter hjemkomsten.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

mailto:sibbe@mailme.dk
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anden behandling af Jamies eksem.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til oplevelser for Jamie, når behandlinger er afsluttet, f.eks. i 

Disneyland, og til efterbehandling af Jamie.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 01-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Janne Brandts kræftbehandling 

 IN.-nr.: 01716 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Pernille Brandt Richarz  
Marselis Boulevard 127, 3. th., 8000 Århus C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker.dk, Facebook og sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Janne Brandts kræftbehandling i Schweiz.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til delvis 

opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de indsamlede midler gives til Janne Brandts to 

børn. 

Indsamlingsperiode:  

15-12-2016 til 14-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jeannie Foli Normand  

 IN.-nr.: 01020 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Jeannie Foli Normand, e-mail: makingkidshappy@hotmail.com  

mailto:makingkidshappy@hotmail.com
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og Caremaker.dk, fundraising events samt via 

hjemmesiden www.makingkidshappy.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne fra indsamlingen går ubeskåret til indkøb af nyt legetøj til fordel for børneafdelinger 

på danske hospitaler. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jeff Pultz Gottfredsen  

 IN.-nr.: 01321 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Jeff Pultz Gottfredsen. E-mail: jeff@denn.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider/sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram og Betternow. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Jeff Pultz Gottfredsens uddannelse på Filmskolen i Van-

couver, Canada, herunder leveomkostninger forbundet med opholdet. Eventuelle 

overskydende midler herefter vil blive anvendt til at forsøde Jeffs tilværelse under 

uddannelsesopholdet samt til besøg i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

22-02-2016 til 22-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jens Fiskers forskønnelse af Stejlebakken i Vedbæk og Vedbæk 

Havn 

IN.-nr.: 01009 

http://www.makingkidshappy.dk/
mailto:jeff@denn.dk
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Charlotte Maibritt Andersen, e-mail: charlotte.andersen.dv@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og annoncering i lokalaviser i Nordsjælland. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en hædersgave til Jens Dam Rasmussen, kaldet Jens 

Fisker, for hans forskønnelse af Stejlebakken i Vedbæk samt hans gøren i og omkring Vedbæk 

Havn til offentlig gavn og fornøjelse.  

Indsamlingsperiode:  

05-08-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Joan Bærtelsen Pedersen  

 IN.-nr.: 01203 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Joan Bærtelsen Pedersen   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt loppemarked. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for legestuen på Rigshospitalets afd. 5054/5051, til nyt 

legetøj mv.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 01-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Joan Hansen (Selina Hansen) 

 IN.-nr.: 01726 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:charlotte.andersen.dv@gmail.com


 
 
 

   

358 
 

Kontaktperson: Joan Hansen, joanreusshansen@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay, Facebook samt annoncering i avis og tv. Der indsamles 

endvidere i Kvickly og Krokodille Zoo samt via salg på auktion.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sjældne diagnoser. Midlerne overrækkes til 

Troels Herlin på Skejby Sygehus A20.  

Indsamlingsperiode:  

31-10-2016 til 07-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Juleaften for ensomme/udsatte i Esbjerg                           IN.-nr.: 00492             

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Tina Hansen, e-mail: knuddsen@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via Facebook samt indsamling af varer og ikke pengebeløb via en bod i Kvickly 

Esbjerg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Bidragene skal anvendes til at holde jul for ensomme/udsatte i Esbjerg den 24. december 

2014. Eventuelle overskydende bidrag går til unge sindslidende til sociale arrangementer. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2014 til 24-12-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Der indsamles økonomiske bidrag såvel som ting, der kan anvendes i forbindelse med 

julearrangementet, herunder hjemmestrikkede strømper, stege, drikkevarer m.v.  

 

Komité – Juletræsfonden 

IN-nr.: 01274 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nikolai Iversen, e-mail: nikolaiiversen@outlook.com 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, omtale i aviser og radio samt ved flyers, MobilePay og 

bankoverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal doneres til foreningen Familier med kræftramte børn 

Indsamlingsperiode:  

27-12-2015 til 28-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Juletræsfonden 

IN-nr.: 01752 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nikolai Iversen, e-mail: nikolaiiversen@outlook.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, flyers, bankoverførsler og mobilepay. Efterfølgende bliver 

folks juletræer hentet mellem den 28. december 2016 og den 30. december 2016.  

Indsamlingsområde: 

Fyn 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for hospitalsklovnen Lulu og til overlevelseskit til hjemløse 

på Fyn. 

Indsamlingsperiode:  

15-11-2016 til 24-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jutlandia - Mobilt studio til aktivering af marganaliserede unge i 

asylcentre samt hjemløse børn                                                                        IN-nr.: 01156 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Marlene Louise Bank 

Indsamlingsmåde: 

mailto:nikolaiiversen@outlook.com
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Indsamling via MobilePay, kontooverførsel og fra fonde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af et mobilt studio, der skal bygges i en 

container. Det mobile studie skal rundt i Danmark og aktivere marginaliserede unge i 

asylcentre, samt hjemløse børn.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne doneres til 

organisationen Turning Tables.   

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler ligeledes anvendes til Turning Tables. 

Indsamlingsperiode:  

16-11-2015 til 22-11-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jægere mod Cancer 

IN-nr.: 00815 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mai Mosbæk Hegaard. E-mail: maihegaard@icloud.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiderne www.betternow.dk, www.netnatur.dk og Facebook, 

på messer, festivaler og andre mindre arrangementer. Der kan betales med Swipp og Mobile-

Pay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

20-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jægere mod Cancer 

IN-nr.: 01320 

mailto:maihegaard@icloud.com
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mai Mosbæk Hegaard. E-mail: maihegaard@icloud.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og på Jægere mod Cancers hjemmeside www.jmcancer.dk 

samt til arrangementer såsom messer og lignende forsamlinger, hvor jægere er at træffe. Der 

kan støttes via MobilePay, Swipp eller konto samt via betternow. Derudover kan der købes 

støtteprodukter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Jægere mod Cancer 

IN-nr.: 01770 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mai Mosbæk Hegaard. E-mail: maihegaard@icloud.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiden www.jmcancer.dk samt til 

arrangementer såsom messer og lignende forsamlinger. Der kan støttes via MobilePay, Swipp, 

kontant (indsam-lingsbøsser), kontooverførsel samt køb af støtteprodukter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Karen Lumholt 

IN-nr.: 01564 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:maihegaard@icloud.com
http://www.jmcancer.dk/
mailto:maihegaard@icloud.com
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Kontaktperson: Karen Lumholt  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.fampol.dk og Facebook; 

www.facebook.com/groups/familiepolitisknet. Der anvendes MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Familiepolitisk Netværks arbejde; til møder, f.eks. med 

Folketingets partier og ordførere, rejseudgifter, f.eks. i forbindelse med deltagelse i møder 

udenfor København, kontorudgifter (telefon, porto, papir, printerblæk) samt til udarbejdelse 

af materiale, som f.eks. Familiepolitisk Idékatalog. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Karin Kæseler 

IN-nr.: 01076 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karin Kæseler, e-mail: karin54@live.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af en pølsevogn som skal stå i byen Herning 

Indsamlingsperiode:  

23-09-2015 til 31-12-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kasper Gorm Kristensen  

IN-nr.: 01674 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kasper Christensen, e-mail: Kasperi200@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

http://www.fampol.dk/
http://www.facebook.com/groups/familiepolitisknet
mailto:karin54@live.dk
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Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiden www.olsen-broderne.dk, hertil 

MobilePay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for istandsættelse af den originale bil fra Olsen Banden 

filmene nr. 9, 10, 11, 12 og 13. 

Indsamlingsperiode:  

07-11-2016 til 07-11-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-05-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Katja og Isabella, Uganda 2016 

IN-nr.: 01294 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Isabella Lillholm, e-mail: isabella_lillholm@hotmail.com  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via de sociale medier, herunder Facebook og Instagram, samt 

MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsarbejde i byen Tororo i Uganda. Der vil særligt 

være fokus på oplevelser for børnene på børnehjemmet Smile Africa Ministries, herunder 

anskaffelse af tøj og sko til børnene. Derudover igangsættelse af bæredygtige projekter til 

gavn og glæde for børn i lokalområdet.    

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af ovenstående formål. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler doneres til børnehjemmet Smile Africa Ministries.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 22-08-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

mailto:isabella_lillholm@hotmail.com
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Komité – Katrine Ebdrup 

IN-nr.: 01354 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Katrine Ebdrup, e-mail: trinehe@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.caremaker.dk  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysning og uddannelse af unge indiske kvinder i Tamil 

Nadu inden for kvinders rettigheder og reproduktiv sundhed. Midlerne skal endvidere 

anvendes til uddannelse af centerets ledelse for at sikre projektets bæredygtighed.   

Indsamlingsperiode:  

04-03-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kenneth Brandhøj-Pedersen 

IN-nr.: 01521 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kenneth Brandhøj-Pedersen, e-mail: kp9mac@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af omkostninger forbundet med demonstration den 19. 

september 2016 i Odense. 

Indsamlingsperiode:  

08-07-2016 til 30-09-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-03-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kerim Gönen 

http://www.caremaker.dk/
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IN nr. 01608 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Trettenstykkerne 23, 4700 Næstved. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, www.caremaker.dk og via SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling Habibe Gönen, der er terminalpatient. Hun er 

uhelbredeligt syg af kræft i mavesækken. Hver enkelt behandling koster 30.000 kroner, og 

hun skal have en behandling hver sjette uge. Derudover skal hun yderligere i immunterapi en 

gang om måneden ligesom hun skal have c-vitamin ugentligt. Behandlingen foregår både i 

Danmark og i udlandet. Midlerne skal dække behandlingen samt rejseomkostninger for 

Habibe og op til to pårørende i forbindelse med behandlingen, herunder hotel, forplejning og 

brændstofudgifter.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne gå til delvis 

opfyldelse af formålet. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb, skal midlerne anvendes 

til henholdsvis bisættelse og tab af lønomkostninger for parret. Såfremt der herefter er et 

overskydende beløb skal midlerne anvendes til fordel for Børnecancerfonden.  

Indsamlingsperiode:  

13-10-2016 til 13-10-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-04-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kirulnissa Rashid 

IN-nr.: 01568 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Daddellunden 12, 2. tv, 6705 Esbjerg Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Caremaker, Facebook og International Dag i Esbjerg. 

Indsamlingsområde: 

 Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælp til Rohingya-folket i Arakan, Myanmar, 

herunder mad, medicin og hushjælp. 

http://www.caremaker.dk/
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Indsamlingsperiode:  

27-05-2016 til 26-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Klap en hest og hjælp nogle børn 

IN-nr.: 01473 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Sofie Luise Rask Andersen 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved events. Der samles ind via beløbene fra entrébillet, salg af 

forskellige lotterier på dagen, banko, mad, drikke, kage og diverse boder.  

Indsamlingsområde: 

Furesødal i Birkerød.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Røde Kors. 

Indsamlingsperiode:  

11-06-2016 til 11-06-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-12-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – KNUUS 

IN-nr.: 01739 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Storgårdvej 4, 7400 Herning. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Caremaker.dk, MobilePay og sociale medier, herunder Facebook og 

Instagram. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Udviklingshæmmedes Landsforbund. 

Indsamlingsperiode:  

14-12-2016 til 01-02-2017. 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Komitéen bag indsamlingen til Erick Schack og Nick Vejle 

IN-nr.: 01217 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Louise Larsen, e-mail: louise_larsen_334@hotmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker, Facebook, Instagram, lokalavisen, Kanal Frederikshavn, 

Tv2 Nord, Fagbladet 3F og SMS. Såfremt det kan lade sig gøre, vil der også blive annonceret på 

regional TV. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Eric Shack og Nick Vejle, som er overlevende fra en stor 

arbejdsulykke på Strandby Havn i August 2014. Ved ulykken pådrog de sig begge en 

hjerneskade, hvorfor de i dag lever med generne heraf. Eric Shack og Nick Vejle vil hver 

modtage 50 procent af det indsamlede beløb, uanset beløbets størrelse. 

Indsamlingsperiode:  

20-11-2015 til 07-12-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Komitéen til fordel for sukkerrørsarbejdere 

IN-nr.: 01396 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Charlotte Valløe, e-mail: cvalloe@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved fagforeningsmøder og politiske møder, samt Facebook og 

www.enhedslisten.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for tre organisationer: La Isla Fundación, ASOCHIVIDA og 

ANAIRC. Alle tre organisationer hjælper sukkerrørsarbejdere i Nicaragua, som er ramt af 

kronisk nyresvigt pga. dårlige arbejdsforhold. Komitéen fordeler midlerne mellem de tre 

organisationer.  

mailto:louise_larsen_334@hotmail.com
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Indsamlingsperiode:  

25-03-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30. juni 2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kristian Engsig-Karup 

IN-nr.: 01569 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Postgårdsvej 11, 1, 9260 Gistrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til rejse-, opholds og 

deltagelsesudgifter ifm. Større turneringer i udlandet for Danmarks bedste discgolf-spiller 

Karl Johan Nybo. Pengene skal først og fremmest sikre Karl Johan Nybos deltagelse i EM i 

august 2016 og US Disc Golf Championship til oktober 2016. Målet for indsamlingen er 12.000 

kr. Overstiger indsamlingsresultatet dette mål, vil et eventuelt overskydende beløb blive 

brugt til at få Johan Karl Nybo med i andre store turneringer.  

Indsamlingsperiode:  

 24-07-2016 til 15-08-2016.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kræftedeme 

IN-nr.: 01083 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jannie Sørensen, e-mail: js@gooroo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 
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Midlerne skal anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Kørestol til den sejeste Kristoffer 

IN-nr.: 00948 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Johanne Hedegård Jørgsensen, e-mail: johanne.h.joergensen1997@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel en kørestol til 85.000 kr. til Kristoffer Kristensen.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil familien betale 

differencen. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til andre hjælpemidler i hjemmet. 

Indsamlingsperiode:  

10-05-2015 til 24-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab pt. ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Lena Pradhan  Bakkestrøm 

IN nr.: 01643 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Lena Pradhan Bakkestrøm 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe fattige i Nepal. 

Indsamlingsperiode:  

04-10-2016 til 04-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 03-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Lars Hedegaards Venner 

IN-nr.: 00749 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Axel Artke, e-mail: axelartke@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamling ved udsendelse af e-mails 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Bidragene skal anvendes til en gave til Lars Hedegaard. 

Indsamlingsperiode:  

08-12-2014 til 31-01-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Linkobusiness 

IN nr.: 01216 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Sidse Gry Jeppesen, e-mail: sidse@early-modern.com   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et støttearrangement, hvor alle billetindtægter, garderobeindtægter 

og barindtægter går direkte til indsamlingen. Derudover vil der blive opstillet 

indsamlingsbøsser i Pumpehuset.  

 

Indsamlingsområde: 

Pumpehuset, Studiestræde 52, 1554 København K 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Ling Ly og hendes kræftbehandling i Danmark og i udlandet. 

mailto:sidse@early-modern.com
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Midlerne skal bruges på udgifter til behandling, medicin, smertelindring, ophold og 

rejseudgifter for Ling Ly og en eventuel pårørende i forbindelse med behandlingen. 

 I tilfælde af, at der ikke samles nok midler ind til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes 

til delvis betaling af ovennævnte udgifter.  

 I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.  

I tilfælde af, at Ling Ly går bort inden de indsamlede midler er anvendt, skal midlerne gå til 

begravelsesomkostninger. Et eventuelt resterende beløb skal gå til Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

24-11-2015 til 25-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 24-05-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Lise Brisson Fritzbøger 

IN-nr.: 00923 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Lise Brisson Fritzbøger. E-mail : nina.amarun.kano@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af et bæredygtigt turismeprojekt i Nina Amarum i 

Amazonas, Pastaza i Ecuador.  

Indsamlingsperiode:  

15-05-2015 til 14-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Luna Ristorante 

IN-nr.: 01252  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Albert Kelani. E-mail: albertkelani@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at der opstilles en indsamlingsbøsse i restauranten, ligesom dagens 

omsætning i restauranten (-moms) vil indgå i indsamlingen 

mailto:nina.amarun.kano@gmail.com
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Indsamlingsområde: 

Luna Ristorante, Raadhustorvet 4, 8900 Randers 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn med særlige behov og handicap ved Holberghus i 

Randers Kommune 

Indsamlingsperiode:  

12-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 11-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Løb for livet  

IN-nr.: 01386 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ann Mae R. Sørensen, ams94@live.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved et fundraisingløb, hvor alle løbere har private sponsorer, der 

overfører penge til ”Løb for Livet” enten kontant på dagen, via Mobilepay eller 

bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Tronholmen, Randers Centrum. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationen ”The A21 Campaign”, der bekæmper 

menneskehandel under ledelse af Philip Hyldgaard i Thessaloniki, Grækenland. 

Indsamlingsperiode:  

16-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Løbevogne til to hjerneskadede drenge, Isak og William 

IN-nr.: 00866 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Connie Maansson, e-mail: connie@maansson.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, Caremaker.dk, MobilePay, e-mails, annoncering samt artikler i 

blade/aviser/tidsskrifter. 

mailto:ams94@live.dk
mailto:connie@maansson.dk
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af løbevogne til to hjerneskadede drenge, Isak og 

William, så de kan komme ud og løbe, selvom deres egne fødder ikke kan. Isak og William har 

været med i et løb med Team Tvilling, og er blevet inspireret til at Sport Is For Every Body – 

også selvom man er handicappet. Vognene koster 35.000 kr. pr. stk.  

 

Såfremt der ikke indsamles tilstrækkeligt med midler til at indkøbe de to løbevogne, skal de 

indsamlede midler anvendes som et supplement til indkøb af vognene. 

 

Såfremt der samles flere penge ind, end hvad de to løbevogne koster, skal de indsamlede 

midler anvendes til vedligeholdelse af Isaks og Williams løbevogne og/eller til at betale 

startgebyr for Isak og William til at deltage i motionsløb.  

Indsamlingsperiode:  

10-02-2015 til 10-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Magasinet Finurligt 

IN-nr.: 01616 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thea Flint Rydahl, Søengen 20, 3450 Allerød 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via flyers, der lægges i venteværelser på udvalgte 

børnehospitalsafdelinger i Jylland og på Sjælland. 

Indsamlingsområde: 

Jylland og Sjælland 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal ubeskåret anvendes til optryk af børnemagasiner, der henvender sig til børn på 

hospitalet. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 01-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Majbrit Jessen 

IN-nr.: 01367 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Pia Jessen, e-mail: piajessen0904@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via GoFundMe (www.gofundme.com/hngptfvk), Facebook samt ved 

events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en operation for Majbrit Jessen herunder forbehandling 

o.lign., samt udgifter forbundet hermed såsom rejse og logi for hende og hendes hjælper. 

Indsamlingsperiode:  

06-02-2016 til 06-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 05-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Malawi Foundation 

IN-nr.: 00425 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Shirley Beckford, e-mail: shirleybeckford@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingsbøsser 

Indsamlingsområde: 

Københavns Lufthavn 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til hjælp til Cape Maclear Malawi Eco farm med vand året rundt samt 

learningscenter for børn/unge. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 10-10-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

mailto:piajessen0904@gmail.com
http://www.gofundme.com/hngptfvk
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Komité – Malek Hussain Al Ali 

IN-nr.: 01095 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Steffen Nørgaard, e-mail: stnohe@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook og til arrangementer afholdt blandt forskellige 

foreninger, hvor der vil ske opfordring til bidrag.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter til et lån til familiesammenføring af 

Malek Hussain Al Ali. Lånet blev optaget i forbindelse med afholdelse af udgifter til fly, bolig 

m.m. 

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil der ske delvis dækning af 

lånet. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Malek Hussain Al Ali og hans familie.  

Indsamlingsperiode:  

05-10-2015 til 05-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den  04-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Malene Bille 

IN-nr.: 01693 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

M. Bechs Alle 108, 2650 Hvidovre. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering i varehuse og indsamlingsbøsser, på hjemmeside og 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp og tøjhjælp til enlige forsørgere med en svær 

mailto:stnohe@hotmail.com
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økonomi. 

Indsamlingsperiode:  

29-10-2016 til 29-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 28-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Marie Bos kamp mod kræft 

IN-nr.: 01661 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mads Strandgaard, mstra@hillerod.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via donationer til Caremaker.dk – links hertil deles via Facebook, e-

mails, LinkedIn, Twitter og andre sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Marie Bos kamp imod kræft. Pengene skal bruges til 

alternative behandlinger for Marie Bo sideløbende med behandling på Rigshospitalet. 

Midlerne skal tillige anvendes til familiens almindelige underhold, herunder tabt 

arbejdsfortjeneste, oplevelser for familien eller andre behov der måtte opstå. 

Indsamlingsperiode:  

24-10-2016 til 23-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 23-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Marlene Grønnegaard Sørensen 

IN-nr.: 01442 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ravnsborggade 20 B, 4. tv, 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering i aviser, tv og radio samt på Facebook og Instagram. 

Bidrag modtages via MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  
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Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for Dave Burgess’ behandling for modermærkekræft.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller hvis formålet 

ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler fordeles med 25 % til Melanoma New Zealand 

og 75 % til en trust fund til fordel for Dave Burgess’ to døtre.  

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 20-05-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 19-11-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Martin Krøyer Iversen  

IN-nr.: 01465  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Martin Krøyer Iversen, e-mail: martiniversen28@hotmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Morten Jakobsen, der skal i behandling for borelia i 

Tyskland. Midlerne fra indsamlingen skal gå til Morten Jakobsens udgifter til behandling samt 

kost, logi og flybilletter.   

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for SOS Børnebyerne.  

Indsamlingsperiode:  

02-06-2016 til 07-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 06-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Medical Expense Fund for Musa Colley 

IN-nr.: 01594 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Teglporten 5, 1. tv., 3460 Birkerød. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Instagram, Facebook, Paypal, Gofundme og betterplace.org. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en ny højre hofte til Musa Colley, 33, fra Gambia. 

Operationen vil koste € 25.000.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Wullinkamma Arribaja Clinic i Gambia.  

I tilfælde af, at operationen ikke kan gennemføres, skal midlerne gå til behandling af en anden 

person i samme situation som Musa Colley.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 31-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 30-04-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Mennesker på flugt 

IN-nr.: 01211 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Lone Israelsen. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via komitéens hjemmeside og Facebook-side. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge på øen Lesbos i Grækenland, herunder til mad, 

medicin, tæpper og telte. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 30-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 
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Forventes offentliggjort senest to uger efter den 29-05-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Merete Løvgreen – GÅ DANSK 

IN-nr.: 01654 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Merete Løvgreen, Teglværksvej 12, 4700 Næstved 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebookgruppen www.facebook.com/groups/Gaadansk og via 

hjem-mesiderne www.sproggren.dk/gaa-dansk/ og www.sproggren.dk/gaa-dansk-tips/. 

Endvidere opfordres der til at yde bidrag via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at udbrede kendskabet til konceptet GÅ DANSK, der har som mål at 

skabe bedre, hurtigere og mere personlig integration blandt flygtninge og indvandrere, via 

danske relationer. Midlerne skal anvendes til udgifter i forbindelse med transport, porto og til 

PR via Facebook. 

Indsamlingsperiode:  

14-11-2016 til 31-10-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 30-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Mette Held Gustavsen 

IN-nr.: 01398 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mette Held Gustavsen. E-mail: metteogcarla@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for femårige Elias, der har mistet sin mor til kræften. 

Midlerne skal gå til en oplevelseskonto til Elias.  

Indsamlingsperiode:  

26-03-2016 til 26-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.sproggren.dk/gaa-dansk-tips/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter den 25-09-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Mette Nielsen 

IN-nr.: 01336 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: nielsens.farm@privat.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmesiden www.caremaker.dk samt gennem 

ansøgning af fondsmidler.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at skabe mere behagelige fysiske rammer på kræftafdelingen på 

Vejle Sygehus. 

Indsamlingsperiode:  

03-02-2016 til 01-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 31-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Mia Jensen 

IN-nr.: 00927 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Mia Jensen, e-mail: mjunior@live.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, Caremaker, Vestkystløbet 2015 i Esbjerg samt ved ansøgninger til lokale 

lionsklubber. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for, at Mia Jensen og Martin Nørby Hansen og deres datter 

Isabella kan deltage i et kursus, som bliver afholdt af Family Hope Center. Kurset er et 

træningsforløb, som skal bruges til at bedre deres datter Isabellas helbred og fysiske formåen 

(Isabella er født med en genfejl, der hedder CDKL5). Kurset bliver afholdt i efteråret 2015 i 

Svendborg. De indsamlede midler skal bruges som betaling for kurset.  

http://www.caremaker.dk/
mailto:mjunior@live.dk


 
 
 

   

381 
 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til indkøb af træningsredskaber/træningsmateriale til 

Isabella. Et overskydende beløb kan desuden anvendes til udgifter til hotelophold og kørsel i 

forbindelse med kurset for Isabella, Mia Jensen, Martin Nørby Hansen samt for én hjælper. Et 

overskydende beløb kan desuden anvendes til at betale udgifter (herunder løn, hotelophold 

og kørsel i forbindelse med kurset) til en barnepige/hjælper til Isabella under kurset.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til et 

tilskud til kurset samt til de udgifter, som der er nævnt ovenfor, at et eventuelt overskydende 

beløb vil blive anvendt til.  

 

Indsamlede midler kan herudover blive anvendt til at dække gebyret for at anmelde 

nærværende indsamling samt et eventuelt gebyr til en revisor i forbindelse med udarbejdelse 

af regnskab.  

Indsamlingsperiode:  

30-04-2015 til 30-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 29-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Micheal Zimmermann 

IN-nr.: 01375 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Michael Zimmermann, e-mail: zim71@mail.tele.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Ravnehus spejdernes hjemmeside www.ravnehus.dk, crowdfunding 

på Facebook, opstilling af indsamlingsbøsser i lokale forretninger, auktioner på gavekort 

sponsoreret af lokale forretninger, events i forhold til lokale forretninger samt ved 

flaskeindsamling med tilskud fra de lokale forretninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Spejdergruppen Ravnehus sommerlejr i 2016 til 

Kandersteg i Schweiz. 

Indsamlingsperiode:  

15-03-2016 til 01-08-2016 

mailto:zim71@mail.tele.dk
http://www.ravnehus.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Midler til blodbank i Pakistan til hjælp til syge børn  

IN-nr.: 01006 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mohammad Shafi, e-mail: mjunior@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via brochurer, SMS, Facebook, radio og venner og bekendte. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en blodbank i Pakistan, som har til formål at hjælpe børn, 

der har brug for blod hver 14. dag som følge af thalassaemia, hemophilia og blodkræft.   

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til 01-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Michelle Schulze 

IN-nr.: 01286 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Michelle Schulze, e-mail: michelleschulze@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via crowdfundinghjemmesiden www.youcaring.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et mobilt folkekøkken, som uddeler gratis mad og 

information omkring asyl og menneskerettigheder til mennesker der migrerer igennem 

Europa. Midlerne skal anvendes til indkøb af en bil der skal fungere som et mobilt 

suppekøkken, samt til madindkøb, benzin og forsikringsomkostninger. 

Indsamlingsperiode:  

20-01-2016 til 20-12-2016 

mailto:mjunior@live.dk
http://www.youcaring.com/
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Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 19-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Mikkel Møller Andersen (mor Rikke Møller Andersen) 

IN-nr.: 01612 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ann Lysgaard Camps Rey  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, LinkedIn samt Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at kunne skabe de bedste økonomiske forhold for Mikkel 

og hans familie, så de kan opretholde en hverdag i denne svære tid.  

Indsamlingsperiode:  

21-09-2016 til 24-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 23-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Moffes.com 

IN-nr.: 01663 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hørhaven 13, 4300 Holbæk. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved kontooverførsel, MobilePay og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til økonomisk hjælp til dækning af advokatudgifter og eventuelle 

sagsomkostninger i forbindelse med straffesagen mod Hans Claus Damsgaard Nielsen, 

Christina Louise Damsgaard Nielsen, Dennis Ingemann Lundorf Jørgensen, Rasmus 

Michaelsen og Lise Lotte Nielsen samt eventuelle andre, der måtte blive sigtet i sagen, der 

drejer sig om fremstilling af medicinsk cannabisolie. Midlerne skal desuden anvendes til 

dækning af almindelige hverdagsudgifter for de personer, der har været varetægtsfængslede 

under sagen.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 
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delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler fordeles mellem Gadejuristen og Danske Hospitalsklovne.  

Indsamlingsperiode:  

09-11-2016 til 0911-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 08-05-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Komité – Morethanaclub.dk 

IN-nr.: 00989 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Henrik Rothenbücher, e-mail: hr@mtac.nu   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.morethanaclub.dk og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en gave til AGF’s administrerende direktør Jacob Nielsen, 
der har været udsat for en alvorlig ulykke, samt en gave til AGF’s cheftræner Morten 
Wieghorst, der var udsat for en ulykke tidligere på året.  
 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til TIFO Gruppen i AGF Fodbold.  

Indsamlingsperiode:  

22-06-2015 til 23-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Morten Andersen 

IN-nr.: 01461 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søndre Jernbanevej 16 B, 3. th., 3400 Hillerød 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier og www.caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

mailto:hr@mtac.nu
http://www.morethanaclub.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en ferie for 3-årige Noah, som er ramt af leukæmi. Noah 

skal af sted sammen med sine forældre og deres kærester.  

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne indsættes på Noahs børneopsparing. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler indsættes på Noahs børneopsparing.  

Indsamlingsperiode:  

19-05-2016 til 01-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Movember Auktion 

IN-nr.: 00785 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Heine Strøm, e-mail: hstr@eaaa.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved hjemmesiden, oj-auktion.dk, e-mail og eget netværk..   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelses Movember kampagne.  

Indsamlingsperiode:  

27-11-2014 til 03-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Movember Europe 

IN-nr.: 00646 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson William Sejr-Sørensen, e-mail: wss@bechbruun.com 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.movember.com, Facebook, Twitter, ved PR- og 

kommunikationsaktiviteter og arrangementer, samt muligvis ved anvendelse af 

indsamlingsbøsser.   

mailto:hstr@eaaa.dk
mailto:wss@bechbruun.com
http://www.movember.com/


 
 
 

   

386 
 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midler indsamlet i Danmark vil særligt blive anvendt til finansiering af Movembers globale 

handlingsplan, som sigter mod at fremskynde resultater vedrørende især kampen mod 

prostata- og tekstikelkræft gennem verdensomspændende forskningsarbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 30-04-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

 

 

 

Komité – Movember Europe 

IN-nr.: 01125 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson William Sejr-Sørensen, e-mail: wss@bechbruun.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at mænd, såkaldte ”Mo Bros”, starter den 1. november med et 

glatbarberet ansigt og anlægger derefter overskæg i løbet af november måned med henblik på 

at skaffe opmærksomhed til kampagnen. Mændene søger bidrag fra familie og venner, som 

kan give bidrag til ”Mo Bros”/November via hjemmesiden www.movember.com.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne indsamlet i Danmark skal anvendes til fordel for finansieringen af Movembers 

globale handlingsplan, som sigter mod, at fremskynde resultater vedrørende især kampen 

mod prostata- og testikelkræft gennem verdensomspændende forskningsarbejde. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 30-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 30-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

mailto:wss@bechbruun.com
http://www.movember.com/
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Komité – Movember Europe 

IN-nr.: 01601 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson William Sejr-Sørensen, e-mail: wss@bechbruun.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at mænd, såkaldte ”Mo Bros”, starter den 1. november med et 

glatbarberet ansigt og anlægger derefter overskæg i løbet af november måned med henblik på 

at skaffe opmærksomhed til kampagnen; de søger bidrag fra familie og venner. 

Bidragsydere kan give bidrag til ”Mo Bros”/movember via hjemmesiden 

www.movember.com. Hjemmesiden understøttes af en markedsføringskampagne via sociale 

medier. 

Der indsamles tillige ved brug af indsamlingsbøsser ved Movember-arrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midler indsamlet i forbindelse med Movember kampagnen i Danmark vil støtte 

samarbejdende, tværfaglige og multi-institutionelle teams, der behandler vigtige 

forskningsspørgsmål vedrørende prostatakræft i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 30-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 29-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - NataschaWordolff 

IN-nr.: 01066 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Natascha Frank Wordolff, Natascha.Wordolff@gfk.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay og bankoverførsel ved hjemmesiden www.more-than-

me.dk og www.facebook.com/pages/More-Than-Me-2011/290362794314602. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Julegaveregn, der anvender pengene på 

børne-hjælpsbørn i Danmark. 

mailto:wss@bechbruun.com
http://www.movember.com/
http://www.more-than-me.dk/
http://www.more-than-me.dk/
http://www.facebook.com/pages/More-Than-Me-2011/290362794314602
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Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 23-07-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Nepalindsamling 

IN-nr.: 00925 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Søren Therman Sørensen, snak@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for byen Banklek, Doti i Nepal, der er blevet ødelagt som 

følge af jordskælvet.  

Indsamlingsperiode:  

27-04-2015 til 04-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort to uger efter den 03-11-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – New Black Fighter 

IN-nr.: 00984 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson Shannie Lonni Kjær, shannie@hotmail.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrlægeregning i forbindelse med en livsnødvendig 

operation af et føl. Føllet ejes af Connie S. Jensen.    

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis betaling af dyrlægeregningen.  

mailto:snak@live.dk
mailto:shannie@hotmail.dk
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Indsamlingsperiode:  

16-06-2015 til 18-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Offentlig indsamling for akut humanitær nødhjælp til Irak 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Zaya Youkhanis, e-mail: zaya.youkhanis5@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved en online indsamling på facebook, salg af armbånd og evt. 

merchandise samt udsendelse af e-mails. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge fra Irak. Pengene, der indsamles, vil gå 

ubeskåret til den svenske organisation ”Assyrier utan Gränser” (www.awbswe.se).    

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 01-10-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Operation Julegaveregn 

IN nr.: 00686 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nickie Ebling, e-mail: na@lsb.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.julegaveregn.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julegaver til børn anbragt på danske børnehjem og 

døgninstitutioner.    

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

mailto:zaya.youkhanis5@gmail.com
http://www.awbswe.se/
mailto:na@lsb.dk
http://www.julegaveregn.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Operation Julegaveregn 

IN nr.: 01050 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nickie Ebling, e-mail: na@lsb.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.julegaveregn.dk, Facebook og fondsansøgninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julegaver til børn anbragt på danske børnehjem og 

døgninstitutioner.  

Indsamlingsperiode:  

02-11-2015 til 01-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Operation Julegaveregn 

IN nr.: 01567 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Nickie Ebling, e-mail: nieb@jutlander.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.julegaveregn.dk, Facebook og fondsansøgninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til julegaver til børn anbragt på danske børnehjem og 

døgninstitutioner via FADD, Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2016 til 01-11-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

mailto:na@lsb.dk
http://www.julegaveregn.dk/
mailto:nieb@jutlander.dk
http://www.julegaveregn.dk/
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Komité – Patricks Operation  

IN nr.: 01769 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Joan Haugaard Jensen, e-mail: joannhj64@yahoo.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og ved annoncering i aviser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af Patrick Haugaard Jensens hofteoperation foretaget den 

8. december 2016 på Lubinus Clinicum i Kiel, Tyskland, samt øvrige omkostninger forbundet 

hermed, herunder transportomkostninger. Et evt. overskud fra indsamlingen skal bruges til 

fysioterapi, zoneterapi og massage. Et evt. overskud herefter skal bruges til indretning af 

beboelse og hjælp til husleje. 

Indsamlingsperiode:  

10-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – PeopleReachingOut 

IN nr.: 01237 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Susan Sleman Osbech, e-mail: nsleman.susan@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at indrykke en modannonce i samme 4 libanesiske 

aviser, som den danske regering har indrykket sin annonce i. 

Det overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, doneres til Folkekirkens Nødhjælp.  

Indsamlingsperiode:  

10-09-2015 til 16-09-201 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-03-2016 

mailto:joannhj64@yahoo.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Pippi House Center 

IN nr.: 00702 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Trine Andersen, e-mail: trineand@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via Facebook 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projektet Pippi House Foundation i Njiro, Arusha, 

Tanzania. Her tilbydes de hårdt ramte gadepiger et trygt sted at bo, mad, kærlighed samt 

undervisning. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 22-10-2014   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Peter Bang 

IN nr. 01355 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Peter Bang, e-mail: peterbang111@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering i Fyens Stifstidende samt på Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt udsatte og hjemløse i Danmark. Midlerne går 

ubeskåret til formålet. Pengene fordeles mellem følgende organisationer: Husvild Fyn, 

Subkulturen, Hellebro København og Fællesskabet for Hjemløses Dyr. 

Indsamlingsperiode:  

14-02-2016 til 29-02-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

mailto:peterbang111@hotmail.com
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Komité – Red Sigrid 

IN nr. 01541 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Nanna Fischer, e-mail: nanna@nannarama.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale og trykte medier, tv og radio, hertil MobilePay samt 

opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe kræftsyge, 2-årige Sigrid Brix Søeby med at modtage 

alternativ behandling i Danmark og evt. i udlandet – kosttilskud, special diæt, konsultationer 

og andet, der kan fremme en vej mod et liv uden cancer.  

Endvidere skal midlerne hjælpe til at dække familiens udgifter i form af transport, tabt 

arbejdsfortjeneste og terapeuter m.v. Ved evt. behandling i udlandet skal midlerne tillige 

anvendes til at dække transport og løn til evt. medrejsende fagpersonale.  

I tilfælde af, at Sigrid ikke overlever, skal midlerne anvendes til at dække alle udgifter ved 

hendes bisættelse. Herefter skal et evt. overskydende beløb fordeles med 50 % til forældrene 

(Nicoline og Lasse Brix) og 50 % til cancerrelateret arbejde efter forældrenes ønske. 

Indsamlingsperiode:  

14-08-2016 til 31-12-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Right to Family 

IN nr. 01242 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Lærke Arvedsen, e-mail: ellalitlysa@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.righttofamily.dk  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til hjælp til transport af flygtninges familiemedlemmer efter familie-

mailto:nanna@nannarama.dk
mailto:ellalitlysa@gmail.com
http://www.righttofamily.dk/
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sammenføring 

Indsamlingsperiode:  

14-12-2015 til 13-12-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 12-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Rokkedahl Energi 

IN nr. 01202 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Anja Møller, e-mail: adm@rokkedahl-energi.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af kaffe og kage og eventuelt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser i forbindelse med det årlige julemarked hos Rokkedahl Energi. 

Indsamlingsområde: 

Hos Rokkedahl Energi, Nymøllevej 123 B, Nibe. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne går ubeskåret til fordel for børnekræftafdelingen 303 B på Aalborg Sygehus Nord 

Indsamlingsperiode:  

06-12-2015  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Erklæring om overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest to uger efter 15-09-

2016. 

 

Komité – Roskilde Flygtningevenner 

IN nr. 01002 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Mogens Toft Jensen, e-mail: mtj@dlf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden roskildeflygtningevenner.dk, Facebookgruppen for Roskilde 

Flygtningevenner og ved kontakt til firmaer og organisationer/foreninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte aktiviteter under Roskilde Flygtningevenner. 

Indsamlingsperiode:  

mailto:adm@rokkedahl-energi.dk
mailto:mtj@dlf.dk
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01-07-2015 til 01-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger 31-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Salsabil El Ghiouane 

IN nr. 01662 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Århusgade 113, 2. tv., 2100 København Ø. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook og sms. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for medicin og behandling af Mohammed Farooque Azam, 

som sidder fast i Indien efter en blodprop i hjernen. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til betaling af gæld opstået på grund af sygdommen. Såfremt 

der fortsat er midler tilbage, skal de doneres til andre, der står i en lignende helbredsmæssig 

situation, en hjælpeorganisation og/eller forsødelse af hverdagen som sygdomsramt.  

Indsamlingsperiode:  

02-11-2016 til 01-11-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Sannes KAMP 

IN nr. 00893 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Pia Gammelholm Jensen, e-mail: nailsbypia@yahoo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, sms og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

mailto:nailsbypia@yahoo.dk
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en veninde, som har fået kræft. Midlerne går til udgifter i 
forbindelse med behandlingen, rejseudgifter og små fornøjelser i forbindelse med 
behandlingen (f.eks. en middag på en restaurant), osv. De indsamlede midler kan desuden 
anvendes til konsultation eller behandling i udlandet.  
 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, vil de overskydende 
midler gå til komiteen.  
Indsamlingsperiode:  

17-04-2015 til 17-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 16-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Sangye-Menla 

IN-nr.:00936  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karl Antz, e-mail: karl@antz.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.medicinebuddhatrust.org. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sangye-Menla Charitable Trust.  

Indsamlingsperiode:  

22-03-2014 til 21-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Sangye-Menla 

IN-nr.:00937  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karl Antz, e-mail: karl@antz.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.medicinebuddhatrust.org. 

Indsamlingsområde: 

http://www.medicinebuddhatrust.org/
http://www.medicinebuddhatrust.org/
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Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sangye-Menla Charitable Trust.  

Indsamlingsperiode:  

22-03-2015 til 21-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Sangye-Menla 

IN-nr.:01289 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karl Antz, e-mail: karl@antz.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.medicinebuddhatrust.org. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sangye-Menla Charitable Trust.  

Indsamlingsperiode:  

22-03-2016 til 21-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Serap Havva Yumusak 

IN-nr.:01520 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Serap Havva Yumusak 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på internettet herunder Facebook samt via venner og 

netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til hjerneoperation af Atiye Uger. 

http://www.medicinebuddhatrust.org/
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I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af operationen. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til transport af Atiye Uger fra Izmir til Konya samt til opholdet 

i Izmir, hvor operationen foretages. I øvrigt anvendes midlerne til Atiye Ugers medicinske 

behov 

Indsamlingsperiode:  

30-06-2016 til 01-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Sidsel Krarup Bjerrum 

IN nr.: 01552 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rentemestervej 11 C, 4. tv., 2400 København NV 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved aktiviteter, herunder oplæg, og på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for handicappede børn og unge i et slumkvarter i Uganda, så 

de kan få undervisning og hjælp fra  fysioterapeuter og læger. Midlerne går til lærere samt til 

materialer og mad.  

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 01-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter 04-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité: Signe Benzoni 

IN nr.: 01101 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Signe Benzoni, e-mail: signebenzoni@hotmail.com   

Indsamlingsmåde: 

mailto:signebenzoni@hotmail.com


 
 
 

   

399 
 

Via Facebook og Caremaker.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for, at Signe Benzoni i forbindelse med sin kræftbehandling 

ønsker at understøtte Avastin- og kemopillerne med C-vitaminbehandling, immunterapi samt 

massage til at styrke sin krop.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Kræftens bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

05-10-2015 til 05-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskabet forventes offentliggjort senest 2 uger efter den 04-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Silberbauer og Thyklint 

                             IN-nr.: 01631 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hans Egedes Vej 62, 8200 Århus N. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og ved events på stationer i hovedstadsområdet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk hjælp til indfrielse af gæld for Carmen 

Dominguez Navas, som allerede som barn udviklede skadelige overlevelsesstrategier og som i 

dag sidder i en situation, som hun ikke uden hjælp kan komme ud af.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Red Barnet.  

Indsamlingsperiode:  

28-10-2016 til 28-01-2017.  

Indsamlingens regnskab: 
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-07-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komite - Sitaram Dubadi – Hjælp til familie i Nuwakot, Nepal 

                             IN-nr.: 00932 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Sitaram Dubadi og Karen Nissen, Agerbølparken 55, 7323 Give, hjemmeside: 

dubadi@live.dk, og  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, mobilpay og Give Avis 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sitaram Dubadis familie, herunder forældre og fem 

søskende  i byen Nuwakot i det jordskælvsramte Nepal 

Indsamlingsperiode:  

30-04-2015 til 01-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Stafetten 

IN nr. 01200 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Kirstine Rom, e-mail: romkirstine@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, SMS, andre medier, herunder f.eks. TV, samt henvendelse 

til venner, bekendte og private erhvervsdrivende med henvisning til at yde ikke-

pengedonationer til formålet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for hjemløses julefrokost på Rådhuspladsen i København 

den 11. december 2015.  

Indsamlingsperiode:  

15-11-2015 til 16-12-2015 

mailto:dubadi@live.dk
mailto:de4u@hotmail.dk
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-06-2016 

 

Komité – Steen Jensen 

IN nr. 01301 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Steen Jensen, e-mail: sj@bechbruun.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på Facebook, LinkedIn, blandt familie og venner ved 

indsamlings- og sponsorkampagner i forbindelse med Steen Jensens deltagelse i 

sportsarrangementer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for NGO’en Salvation Centre Cambodia (www.scc.org.kh), 

der driver skolen Beungkok i Phnom Penh, Cambojda gennem foreningen ”Butterfly 

Foundation” samt til Joy Children Home and Preparatory School – en skole og børnehjem i 

Ruiru, Nairobi, Kenya.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Steffen Dam Nielsen 

IN nr. 01477 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lægårdvej 14 A, 1, -102, 7500 Holstebro 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af tuition fees for ét semester i forbindelse med 

Alexander Heapes PhD-ophold i Oxford. Alexander Heape skal skrive PhD-afhandling i filosofi 

om tillid i samfundet.  

 

mailto:sj@bechbruun.com
http://www.scc.org.kh/
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I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet, såfremt de manglende midler kan findes andetsteds. Ellers skal 

bidragene tilbagebetales.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til delvis betaling af endnu et semester, såfremt de manglende 

midler kan findes andetsteds. Ellers skal bidragene tilbagebetales.  

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 23-09-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 22-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Stephanie Fjeldsø Fischer 

IN nr. 01623 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ravelsvej 56, 7500 Holstebro. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook, Caremaker, Gofundme og Instagram. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en trappelift til Vestjyllands Højskole. Hvis der ikke 

indsamles penge nok, skal midlerne gå til skolen.  

Indsamlingsperiode:  

19-10-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Stop mobning 

IN nr. 00934 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Stefanie Geer, e-mail: de4u@hotmail.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamling af flasker, salg af hjemmelavet håndarbejde og via 

sociale medier, herunder Caremaker og Facebook. 

mailto:de4u@hotmail.dk
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et arrangement på Amagerskolen i Skjern, hvor Silas 

Holst skal holde foredrag om mobning.  

 

I tilfælde af, at der er overskydende midler fra indsamlingen, skal disse anvendes til fordel for 

afholdelse af andre arrangementer til støtte for mobbeofre.    

Indsamlingsperiode:  

01-05-2015 til 01-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Støt Anjas kamp imod kræften 

IN nr. 01666 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Signe Holme Øhlenschlæger 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker.dk. Links til indsamlingen deles via sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Anja Christine Herbert, der er syg af kræft. De 

indsamlede midler skal anvendes til livsforlængende behandling i Tyskland (immunterapi) og 

til alternative behandlinger med eksempelvis C-vitaminindsprøjtninger i Danmark. 

I tilfælde af at Anja går bort, før de indsamlede midler har fundet anvendelse, tilfalder det 

overskydende beløb hendes børn. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2016 til 01-03-2017.   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Støt Dortes kamp mod kræft 
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IN nr. 00879 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Amanda Gudmand, e-mail: amandacecilie@msn.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebooksiden ”Min svigermors kamp mod kræft”, 

Facebookgruppen ”Støt Dortes Kamp mod kræft”, www.caremaker.dk, opslag i forretninger 

og eventuelt loppemarked.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Dorte S. Hansens kræftbehandling hos professor dr. med. 

Thomas Vogl på Universitetshospitalet i Frankfurt am Main, Tyskland.  

 

Midlerne fra indsamlingen skal derudover dække de udgifter (transport og ophold), som der 

har været i forbindelse med, at Dorte S. Hansen og en til to ledsagersker har rejst fra Danmark 

til hospitalet i Frankfurt.  

 

Endeligt skal midlerne fra indsamlingen gå til tilbagebetaling af lån, som har været med til at 

betale allerede afholdte udgifter i forbindelse med kræftbehandlingen i Tyskland, samt 

transport og udgifter i forbindelse med opholdet.    

 

Et eventuelt overskud skal anvendes til fordel for en eller flere kræftsyge, som skal have 

behandling mod kræft i udlandet.       

Indsamlingsperiode:  

01-05-2014 til 01-05-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Støt ezidier i Shingal 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Sehbar Khalaf, e-mail: sk-pigen@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamling via en hjemmeside på www.youcaring.com, hvor der bliver oprettet en fond til 

formålet, via en støtteside på facebook, ved faststående indsamlingsbøsser samt ved 

afholdelse af støttemiddage og –koncerter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.caremaker.dk/
http://www.youcaring.com/
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Midlerne skal anvendes til fordel for mennesker på flugt i Irak fra den Islamiske Stat IS. 

Komiteen ønsker at støtte de 200.000-300.000 mennesker, der er på flugt i Sinjar (Shingal) 

bjergene. 

Indsamlingsperiode:  

11-08-2014 til 01-01-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. Slutregnskab 

forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Støt familie i kampen mod uhelbredelig kræft 

IN-nr.:00759 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anita Holk Geisler. E-mail: anita@container.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for smertelindring og øget livskvalitet for familie i kampen 

mod uhelbredelig kræft. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2014 til 30-05-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité - Støt Frederik  

  IN-nr.:00855 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederik Østergaard, e-mail: frederik0507@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Via Caremaker.dk, Facebook, bankoverførsler, MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Frederik Østergaards kræftbehandling i udlandet. 

mailto:anita@container.dk
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Behandlingen omfatter alle former for behandling før, under og efter kræftbehandlingen, 

herunder alternativ behandling for at forbedre Frederik Østergaards muligheder for at 

modtage den rette behandling mod sin kræft. 

 

De indsamlede midler kan i den forbindelse blive anvendt til udgifter, der er forbundet med 

forberedelser i forbindelse med behandling i udlandet. Alle transportudgifter med ledsager til 

behandlingsstedet – herunder kost og logi. Alle udgifter i forbindelse med besøg af Frederiks 

søn og bror + en ledsager under behandling og i efterbehandlingen. Alle udgifter i forbindelse 

med efterbehandling. Nødvendigt udstyr for at kunne følge indsamlingen – herunder bærbar 

PC. 

 Midlerne kan endvidere anvendes til følgende: 

o oplevelser for Frederiks Østergaard med sin søn og sin lillebror inden, under og efter 

sin behandling, herunder alle former for transportudgifter, entré, kost m.v., 

o at lette tilværelsen for Frederik Østergaard, 

o at lette tilværelsen for Frederik Østergaards søn og lillebror, 

o genetablering af Frederik Østergaards hjem tæt på familie og skole, og 

o psykolog-/psykoterapibehandling m.v. til søn og lillebror 

 

Indsamlingsperiode:  

25-10-2014 til 25-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – STØT Multi- og Skaterbanen i Vester Åby 

IN-nr.: 01239 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Rikke Bjarke Bang Sørensen, e-mail: rb_soerensen@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, f.eks. Facebook. Derudover via skoleintra på de 

lokale skoler og børnehaver, foreningshjemmesider i lokalområdet, events samt flyers i 

lokalområdet, bankoverførsler, MobilePay, SWIPP, loppemarkeder og indsamlingsbøsser i 

lokale butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

mailto:rb_soerensen@hotmail.com
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af en multi- og en skaterbane i Vester Åby.  

I tilfælde af, at der kun indsamles nok midler til at opføre én bane, skal midlerne anvendes til 

opførelse af den ene af de to baner. 

I tilfælde af, at der ikke indsamles nok midler til at opfylde formålet om to – alternativt én 

bane, vil midlerne blive doneret til den lokale idrætsforening, Bøgebjerg IF, den lokale 

skole/børnehave og/eller den lokale hal, idet disse institutioner så vil få mulighed for at 

ansøge komitéen herom, fx til konkrete projekter. 

Det samme vil gøre sig gældende i tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at 

formålet om opførelse af både en multi- og en skaterbane er opfyldt. 

Indsamlingsperiode:  

28-11-2015 til 28-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Komité – Støt Sonja og hendes familie i Tistrup 

IN-nr.: 01441 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Marianne Ørum Pind Lyck Duus, e-mail: mariannepind@yahoo.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via flyers, lokalaviser i Varde, Ølgod og Tistrup, Facebook samt 

minidutlon (løb) i august 2016 i Tistrup. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Sonja, som lider af en sjælden uhelbredelig sygdom. 

Midlerne skal gå til indretning af et sterilt rum i hjemmet med hjælpemidler, herunder en ny 

god seng, et arbejdsbord, stol, skabe og rulleborde til medicin og sondemad.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 
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overskydende midler anvendes til en rejse til Disneyland, et weekendophold i Legoland, en 

tur til Lalandia og en tur til København til Sonja, Sonjas ægtefælle Søren og to børn. Derudover 

skal midlerne gå til medicin til Sonja.  

 

I tilfælde af, at Sonja går bort, og formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til fordel 

for Sonjas ægtefælle samt parrets to børn.  

Indsamlingsperiode:  

04-05-2016 til 04-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støt udsatte børn i Danmark 

IN-nr.: 01366 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ove Lund, e-mail: rullevognen@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.rullevognen.dk, rejsesider for campister, samt 

annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte for udsatte børnefamilier i Danmark til en uges 

ferie i en hytte eller i en lejet campingvogn på en campingplads i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

07-03-2016 til 07-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støt Willas og forskning 

IN-nr.: 01486 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Susanne Brown Thomsen, e-mail: susanne@s-bt.dk 

Indsamlingsmåde: 

mailto:rullevognen@hotmail.com
http://www.rullevognen.dk/
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Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmeside og medierne/pressen, hertil MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Den ene halvdel af midlerne skal anvendes til fordel for Willas Ronnie Jensen. Midlerne skal 

gå til  

o alternative behandlinger, 

o medicin, 

o diverse udgifter, der skal være med til at holde Willas på et minimum smerteniveau,  

o varetagelse af Willas’ videre trivsel i hverdagen og give ham den bedst mulige 

livskvalitet med alle de udfordringer, der følger med i de hjemlige/private omgivelser, 

samt  

o til dækning af de udgifter, som familie og venner har haft for at kunne hjælpe Willas.  

 

Den anden halvdel af midlerne skal anvendes til fordel for Filidelfia Epilepsihospitalet i 

Dianalund. Midlerne skal gå til indkøb af udstyr til gavn for patienterne, til generelle 

aktiviteter og til forskning i svære og sjældne neurologiske sygdomme. 

Indsamlingsperiode:  

09-06-2016 til 04-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte og auktion til fordel for C-style 

IN-nr.: 01733  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anton Pinnerup Nielsen 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-gruppen ”Støtte og auktion til fordel for C-style” samt via 

MobilePay og bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne indsamles til Lars Pinnerup Nielsen, der den 20. november 2016 blev indlagt med 
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hul i spiserøret, og efterfølgende har fået dette fjernet med henblik på at få indopereret et nyt.  

De indsamlede midler skal bruges til hospitalsregninger og –ophold, operations- og 

medicinudgifter, genoptræning, hjemtransport, sygetransport, hjemmesygeplejerske, 

sondemad samt andre udgifter i forbindelse med sygdomsforløbet.  

Indsamlingsperiode:  

05-12-2016 til 05-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til børn med svær epilepsi 

IN-nr.: 01232  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mille Pia Auener, e-mail: ibogpia@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, breve til foreninger og erhvervdrivende samt aktiviteter, 

f.eks. løbe- og gåture og andre kreative forslag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Epilepsihospitalet Filidelfia til forskning og bedre 

behandlingsmetoder til børn og unge med svær epilepsi.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til kræftramt frisør, Kristina Weinreich Betzer  

IN nr. 01778 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Kamilla Weinreich Terkelsen, kamilla_her92@hotmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og Caremaker  

Indsamlingsområde: 

mailto:ibogpia@gmail.com
mailto:kamilla_her92@hotmail.com
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte kræftramte Kristina Weinreich Betzer med opstarten af 

hendes frisørsalon, herunder støtte til husleje. 

Indsamlingsperiode:  

10-12-2016 til 28-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til Movember 

IN-nr.:00141  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ringtoften 105, st. th., 2740 Skovlunde 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved overskud fra salg af billetter til et officielt arrangement den 29. 

november 2014 i Vindinge Forsamlingshus samt fra overskud af salg af lodder i forbindelse 

med arrangementet.   

Indsamlingsområde: 

Vindinge Forsamlingshus. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationen Movember Foundation 

(www.movember.com). 

Indsamlingsperiode:  

29-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til rygmarvsskadet, lam vietnamesisk pige 

IN-nr.: 01462  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Signe Juul Kraft 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via caremaker.dk, på Facebook samt ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

http://www.movember.com/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af en kørestol med hovedstøtte samt en madras, der 

forebygger tryksår, til en rygmarvskadet, lam pige fra Vietnam. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

behandling af pigens lidelser. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til behandling af pigens lidelser og endeligt til forbedring af 

hendes boligsituation. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til Sanne Mørk efter eksplosionen i Osted 

IN-nr.:00809  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Emilie Færk, e-mail: dankids@dankids.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, opstilling af indsamlingsbøsser og annoncering, 

velgørenhedsarrangementer, events, salg af merchandise og gennem mediernes dækning af 

eksplosionen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til støtte for Susanne Mørk efter hendes butik, Sanne M. Kollektion, og 

hendes ny opstartede cafe, Café Ostedet, blev sprunget i luften den 15. januar 2015, da 

forbrydere forsøgte at sprænge en bankboks. Støtten har til hensigt at dække Susanne Mørks 

økonomiske tab, der blandt andet udgør driftstab, samt tab af de midler hun har brugt på at 

ombygge lokalerne fra bank til cafe. Støtten har videre til formål at hjælpe Susanne Mørk med 

at genetablere en eller begge af forretningerne. 

Indsamlingsperiode:  

02-02-2015 til 01-05-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

mailto:dankids@dankids.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støttekoncert for kræftramt dreng 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jolan Detreköy, e-mail: nolfan@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved en online indsamling på facebook samt afholdelse af støttekoncert 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af en kræftramt 6-årig dreng.    

Indsamlingsperiode:  

14-08-2014 til 23-08-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-02-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Støtte til uafhængige syriske printmediers fælles print og 

distribution                                                                                                               IN-nr.: 00175 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Henrik Børjesson 

Indsamlingsmåde: 

Annoncering i Politiken, Politiken.dk, sms samt indsamlingsbøsse placeret i Forhallen i 

Politikens Hus. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

At støtte uafhængige syriske printmediers fælles print og distribution i Syrien. Indsamlingen 

støtte Syrian Network for Printmedias arbejde med køb af avispakker, hver bestående af fem 

uafhængige syriske aviser til distribution i Syrien. 

Indsamlingsperiode:  

07-09-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Super Agnes  

IN-nr.: 01642 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Anita Gohr Andersen, e-mail: anita_gohr@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, primært Instagram og Facebook: 

www.facebook.com/SuperheltenAgnes/. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for 3-årige Agnes Klejs Rasmussen, som siden juli 2015 har 

været syg med en aggressiv kræfttumor i hjernen; til behandling i ind- og udland samt til 

natur-lægemidler m.m. med henblik på at styrke Agnes’ helbred op til et langt 

kemobehandlingsforløb.  

Dernæst kan midlerne anvendes til intensiv genoptræning af Agnes, diverse hjælpemidler 

samt til ferie og andet for at forsøde hverdagen for Agnes og familien. Beløbet udbetales til 

Agnes’ forældre, Pernille Klejs Rasmussen og Steffen Nørgaard Pedersen, efter aftale med 

komitéen. 

I tilfælde af, at der herefter vil være et overskydende beløb, eller at formålet ikke (længere) 

kan opfyldes, tilfalder de indsamlede midler fortsat Agnes’ familie/forældre..   

Indsamlingsperiode:  

26-10-2016 til 01-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-03-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – SønderjyskE Ishockey A/S 

IN-nr.:01668 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Jane Gerber, e-mail: jg@soenderjyske.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i SE Arena i Vojens. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Prostataforeningen. 

 
Indsamlingsperiode:   

25-11-2016 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Tannia B. McCarthy  

IN-nr.: 01448 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Tannia B. McCarthy, e-mail: tanniapetersen@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Tannia B. McCarthy til alternativ behandling for 

brystkræft enten i Danmark eller i udlandet.   

Indsamlingsperiode:  

03-05-2016 til 03-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Team Maxi 

IN-nr.:01373 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Henriette Bendorff, henry@grin.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook samt hjemmesiden www.bendorffs-knabstrupper.com. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med EM i Scurry & Trials Driving 

i England i august 2016. 

 

Hvis der er midler i overskud, efter at formålet er opfyldt, skal de gå til stævnestart til 
internationale stævner i 2017.  
 
Hvis der ikke samles nok midler ind til at opfylde formålet, skal de indsamlede midler gå til 
delvis dækning af formålet.  
Indsamlingsperiode:  



 
 
 

   

416 
 

14-03-2016 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Tefik skal blive i Danmark 

IN-nr.:00915 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Beth Christensen, bethsen@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og Forældreintra på Isefjordskolen 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter, herunder advokatsalær, i sagen ”Tefik skal blive 

i Danmark”. Indsamlingen vedrører Tefik Duljaj og hans familie, der bor i Danmark og 

kommer fra Kosovo. 

Indsamlingsperiode:  

14-04-2015 til 28-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-03-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Theis Tonne Andersen 

IN-nr.:00786  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Theis Tonne Andersen, e-mail: theis@1klik.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via Caremaker.dk, Facebook (Facebook: Hjælp Lars hjem) samt Teamaction.dk.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække udgifter til hospitalsregning og ambulancefly i 

forbindelse med, at Lars Tonne Andersen var indlagt i Kenya. Såfremt der samles mere ind 

end til at dække disse udgifter, skal midlerne anvendes til at oprette en fond til at hjælpe 

andre personer i samme situation.  

mailto:theis@1klik.dk
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Indsamlingsperiode:  

17-11-2014 til 17-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – The Kayole Project 

IN-nr.:00757  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Ilolo Ajufo,  e-mail: ilolo.ajufo@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook på siden ”The Kayole Project”. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børnehjem i Øst Nairobi, Kenya – ”The Kayole Project”. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Thin Blue Line 

IN-nr.:01636  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Mona Weiss Stenild  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Instagram, SMS, internettet, hjemmesiden 

www.schnellparacords.dk, diverse aviser og politiets interne net. Endvidere opfordres der til 

at yde bidrag igennem diverse medier, herunder ved optræden i TV og radio samt i artikler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for de to sårede betjente, som blev skudt på Christiania den 

31. august 2016. Midlerne kan anvendes til genoptræning eller lignende, men også til at gøre 

http://www.schnellparacords.dk/
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livet lettere for både de sårede betjente og deres familier (kæreste og evt. børn). Midlerne skal 

fordeles med halvdelen til hver part/familie.  

I tilfælde af at den hårdt sårede betjent afgår ved døden, tilfalder hans andel hans kæreste.  

Indsamlingsperiode:  

06-09-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Tomas Ørskov 

IN-nr.:01469  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Thomas Ørskov Laursen  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved billetsalg på hjemmesiden billetto.dk, ved salg af øl og sodavand i 

forbindelse med koncert på spillestedet Fermaten i Herning, samt ved telefonisk henvendelse 

til juridiske personer. Bidrag kan i øvrigt indbetales til indsamlingskonto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel Børnecancerfonden. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 25-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Til helbredelse af borrelia i Tyskland 

IN-nr.:01027  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Trine Højfeldt, e-mail: trinehojfeldt78@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, kontooverførsler, MobilePay og medier som f.eks. radio 

og TV. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kem Jensens helbredelse af borrelia i Tyskland til 

omkring 180.000 kr.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil indsamlingen blive 

anmeldt på ny. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler gå ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

17-08-2015 til 16-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-02-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Til hjemmetræning af Tobias Hedegaard 

IN-nr.:01026  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Jette Hedegaard, e-mail: cls2009@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, kontooverførsler og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et kursus til Jette Hedegaard, som er mor til Tobias 

Hedegaard, der er multihandicappet og har svær epilepsi. Kurset skal sørge for, at Tobias kan 

få hjemmetræning.    

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

hjemmeredskaber til Tobias. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til forskning i epilepsi. 

Indsamlingsperiode:  
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26-07-2015 til 01-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Til kunstnerisk udsmykning af Silkeborg Kirke 

IN-nr.: 01287  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Svend Erik Møller Nielsen, e-mail: semn@skovriderlund.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.silkeborg-kirke.dk, Facebook, opstilling af 

indsamlingsbøsser, annoncering, støttearrangementer samt salg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et udsmykningsprojekt af kunstneren Peter Brandes ved 

renovering af Silkeborg Kirke i 2016. 

Udsmykningens omfang tilpasses efter mængden af indsamlede midler. 

Indsamlingsperiode:  

20-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Komiteen til kunstnerisk udsmykning af Silkeborg Kirke 

IN-nr.: 01727 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Svend Erik Møller Nielsen, e-mail: semn@skovriderlund.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, opstilling af indsamlingsbøsser, 

annoncering, støttearrangementer samt salg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et udsmykningsprojekt af kunstneren Peter Brandes ved 
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renovering af Silkeborg Kirke. 

Udsmykningens omfang tilpasses efter mængden af indsamlede midler.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 30-16-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-12-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Tine Bjørneboe 

IN-nr.: 01634  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tine Bjørneboe, e-mail: tine@1612.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, Caremaker.dk, ved arrangementer og med 

MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække udgifter for Jacob Rossen og hans familie i forbindelse 

med Jacob Rossens to kræftsygdomme. Midlerne kan anvendes til behandling og andre 

udgifter.  

 

I tilfælde af at Jacob Rossen afgår ved døden, kan midlerne fra indsamlingen anvendes til at 

dække begravelsesomkostninger. Hvis der herefter er penge til overs tilfalder pengene Jacob 

Rossens kæreste Tine Bjørneboe, som kan anvende pengene til at forsøde livet for hende selv 

og de fælles børn.  

Indsamlingsperiode:  

17-10-2016 til 16-10-2018. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes modtaget senest den 15-04-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Trine Herklid 

IN-nr.: 01621  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

mailto:tine@1612.dk
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Trine Herkild, Gl. Skovlundevej 17, st., 2740 Skovlunde 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt mund til mund. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Marcus Krog Herkilds efterskoleophold i 10. klasse, inkl. 

faget Verdensborger.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis dækning af formålet. 

Indsamlingsperiode:  

14-10-2016 til 01-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Trine Kandborg 

IN-nr.: 01456  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Grejs Bakke 8, 7100 Vejle 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg fra en kunstudstilling, foredrag, MobilePay, kontantbidrag og 

kontooverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for skolen Akdeniz 1 Nolu Geçici Eĝitim Merkezi i Toroslar 

Belediyesi, Mersin, Tyrkiet, herunder til psykiater, traumebehandling, legetøj, notesbøger, 

kuglepenne, papir, etc.  

Indsamlingsperiode:  

05-08-2016 til 05-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Komité – Trine Lindskov 

IN-nr.: 01607  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Trine Lindskov, e-mail: trinelindskov@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook på www.facebook.com/groups/1059625144123232 og 

via SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække udgifterne i forbindelse med afholdelse af Lotte 

Asmussen, som er kræftramt, og Martin Åholm Christensens bryllup, der afholdes inden 

efteråret 2017. Hvis de indsamlede midler overstiger udgifterne til det primære formål, eller 

hvis det primære formål ikke kan opfyldes, overdrages midlerne til Lotte Asmussens familie - 

Martin Åholm Christensen og søn. 

Indsamlingsperiode:  

24-09-2016 til 24-09-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-03-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Trines Børn 

IN-nr.: 01363  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Trine Obel, e-mail: trine.obel@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.trinesbørn.dk, Facebook og flyers. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til nødstedte børn i Indien, herunder til tøj, mad og 

andre fornødenheder.  

Indsamlingsperiode:  

14-03-2016 til 14-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.trinesbørn.dk/


 
 
 

   

424 
 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Tænkedag, hjemløse shelter og bivauk 

IN-nr.: 01310  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Christian Lind Rasmussen, e-mail: Christian_lind@live.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, mobilepay samt ved indsamlingsbøsser, som opstilles ved 

stand, hvorfra der uddeles boller og kakao. Endvidere indsamles der ved indsamlingsbøsser 

fra banker i Helsingør samt lokale butikker, som på forhånd har tilkendegivet, at have 

interesse i i at støtte formålet.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at bygge et shelter på Stubbens grund (Helsingørs herberg) og til at 

købe bivauker til hjemløse i Helsingør.     

Indsamlingsperiode:  

05-02-2016 til 05-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – VARMLUFT.ORG 

IN-nr.:00721  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Åbrinken 189, 2830 Virum 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at indsamler vil stå på henholdsvis Kongens Nytorv og 

Rådhuspladsen i København med en ladcykel og et banner og sælge balloner. Indsamlingen vil 

desuden foregå via Facebook.   

Indsamlingsområde: 

København 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå ubeskåret til nødherberg for hjemløse. Ved hver indsamling vil det være 



 
 
 

   

425 
 

beskrevet, hvilket nødherberg de indsamlede midler på den pågældende dag vil gå til.     

Indsamlingsperiode:  

14-11-2014 til 31-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Velkomstkomitéen 

IN-nr.: 01058  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Helle Schøler Kjær, e-mail: hellescholerkjaer@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, mail og annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til udgifterne i forbindelse med afholdelse af demonstrationen 

”Flygtninge skal behandles ordentligt” ved Folketingets åbning.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til et almennyttigt formål i forbindelse med arbejde med 

flygtninge i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

06-09-2015 til 06-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-04-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Venligboerne / Friendly Humans Samos 

IN nr. 01127 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Lis Mikkelsen, e-mail: Lismikkelsen@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække flygtningebørns umiddelbare akutte behov som 

morgenmad, bleer, mindre legetøj m.v.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Vicki Petersen Langlo 

IN nr. 01335 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Kontaktperson: Vicki Petersen Langlo, e-mail: vickie@langlo.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen annonceres på Heidis Bier Bar i Aalborg. Indsamlingen foregår via 

kontooverførsler og ved indsamlingsbøsser.  

Indsamlingsområde: 

Indsamlingen foretages på Heidi’s Bier Bar Aalborg, Jomfru Anes Gård 5, 9000 Aalborg. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne går ubeskåret til Børnecancerfonden. 

Indsamlingsperiode:  

20. februar 2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Vi er til for at hjælpe hinanden 

IN nr. 01689 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Pontoppidansvej 1 A, 7000 Fredericia. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook, Caremaker, MobilePay, hjemmeside og fonde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for gaver, mad, tøj og andre fornødenheder til socialt 

udsatte. 
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Indsamlingsperiode:  

08-11-2016 til 08-11-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-05-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Komité – Yasmeen Norah Ahlam Attazgharti 

IN nr. 01704 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amaldenmark@hotmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS til familiemedlemmer, venner og bekendte samt via Facebook. 

Der benyttes MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende (i Danmark).  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for stamcellebehandling (HSCT-behandling) af Tæmer Abdo 

Wahab, der lider af Multipel Sclerose. Behandlingen vil foregå i udlandet og koster 54.500 

USD. I tilfælde af, at der ikke indsamles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne 

udgøre et tilskud til behandlingen, hvor resten af udgifterne vil blive finansieret via lån eller 

på anden vis.  

I tilfælde af, at formålet om HSCT-behandling ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet 

benyttes til andre (lignende) behandlinger i ind- og/eller udland eller til øvrig hjælp eller 

støtte til Tæmer.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb, efter at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til udgifter i forbindelse med efterbehandling, genoptræning 

og hjælpemidler. Såfremt der fortsat er midler tilbage herefter, skal disse doneres til andre i 

samme situation.   

Indsamlingsperiode:  

12-11-2016 til 01-03-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

KonceptAarhus Aps 
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IN-nr.:00733  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lyngbygårdsvej 54, 8381 Tilst 

Indsamlingsmåde: 

Ved, at butikker sponsorerer varer til Ude og Hjemmes Juleindsamlingsshow med Bubber som 

vært. Varerne kommer på auktion, og de indtjente penge går til formålet med indsamlingen.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børnekræftafdelingerne på de danske hospitaler.  

Indsamlingsperiode:  

22-11-2014 til 21-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

KonceptAarhus Aps 

IN-nr.:01208  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lyngbygårdsvej 54, 8381 Tilst 

Indsamlingsmåde: 

Ved, at butikker sponsorerer varer til Ude og Hjemmes Juleindsamlingsshow. Varerne 

kommer på auktion, og de indtjente penge går til formålet med indsamlingen.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børnekræftafdelingerne på de danske hospitaler.  

Indsamlingsperiode:  

27-11-2015 til 20-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kristelig Handicapforening 

IN-nr.:00069 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. / www.k-h.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.k-h.dk, e-mails, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for at oprette og støtte kristne bofællesskaber for 

handicappede. Varetage de handicappedes sag kirkeligt og samfundsmæssigt. Målgruppen er 

mennesker med forskellige handicaps og deres familier. Midlerne kan anvendes til følgende 

aktiviteter: kurser, festival, rejser, udgivelser, årsmøde, konferencer, lokale venneforeninger 

og rådgivning.  

Der henvises til ledelsesberetningen og til www.k-h.dk.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for organisationen for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-

2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kristeligt Forbund for Studerende 

In nr.: 00006 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ribevej 71, Ødsted, 7100 Vejle 

www.kfs.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside www.kfs.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at opfylde foreningens formål, herunder  

- Forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus 

- Styrke det kristne fællesskab 

- Kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Frelser og Herre i hjem, samfund og 

menighed. 

- Formidle kaldet til forbøn, offer og tjeneste i tværkulturel mission i Danmark og 

http://www.k-h.dk/
http://www.k-h.dk/
http://www.k-h.dk/
http://www.kfs.dk/
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udlandet. 

Indsamlingsperiode:  

2014 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kristeligt Forbund for Studerende 

IN nr.: 00081 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ribevej 71, Ødsted, 7100 Vejle 

www.kfs.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside www.kfs.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for organisationen for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-

2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kristen Børnefond Global Care 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sarelyst Allé 140, 8270 Højbjerg – www.kristenbornefond.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via egen hjemmeside, www.kristenbornefond.dk, nyhedsmails, breve, Facebook, SMS og 

annoncering på internettet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.kfs.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til katastrofehjælp, udviklingshjælp samt fadderskaber i Afrika, Asien, 

Østeuropa og Sydamerika.  

Indsamlingsperiode: 

01-09-2014 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kræftens Bekæmpelse 

IN-nr.: 00034 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden og kampagnesider, SMS-donation, 

MobilePay, Swipp, Facebook og andre sociale medier, breve, husstandsomdelt materiale, 

opstilling af indsamlingsbøsser, indstil i blade, annoncering på web, produktemballager, i 

magasiner, tilbudsaviser, uge- og dagblade, outdoor, på TV og i radio. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for kræftforskning, patientstøtte og forebyggende 

oplysning. 

Indsamlingsperiode: 

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kræftfonden 

IN-nr.:01206 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stationsvej 25, 5771 Stenstrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.kræftfonden.dk, www.kraftfonden.dk og 

www.kraeftfonden.dk, sms, Facebook og via postudsendt informationsmateriale. 

http://www.kræftfonden.dk/
http://www.kraftfonden.dk/
http://www.kraeftfonden.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til klinisk og eksperimental forskning i Danmark, 

jf. Kræftfondens fundats formål. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 – 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kulturforening og ungdomsvejledning 

IN-nr.:01542  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hjulmagervej 5, 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved sociale medier, sms, indsamlingsbøsser og hos lignende foreninger. 

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for til- og ombygning af foreningens lokaler.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler tilfalde foreningen.  

Indsamlingsperiode:  

15-08-2016 til 15-08-2017.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kultur og undervisnings Fond 

IN-nr.:01315  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Pallisvej 39, 8220 Brabrand. E-mail: kaisfarver@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opføre en moske i Århus. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 31-01-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kulturmaskinen 

IN-nr.:00760  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Farvergården 7, 5000 Odense C. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via billetsalg og indsamlingsbøsser den 19. december 2014 i Magasinet, 

Farvergården 19, 5000 Odense C. 

Indsamlingsområde: 

Magasinet, Farvergården 19, 5000 Odense C. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SIND FYN – Stoppestedets Unge. 

Indsamlingsperiode:  

19-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kulturmaskinen 

IN-nr.:01224  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Farvergården 7, 5000 Odense C. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via billetsalg, MobilePay og indsamlingsbøsser den 18. december 2016 i 
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Magasinet, Farvergården 19, 5000 Odense C. 

Indsamlingsområde: 

Magasinet, Farvergården 19, 5000 Odense C. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Reden Odense, der arbejder med socialt udsatte kvinder 

over 18 år. 

Indsamlingsperiode:  

18-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kulturmaskinen 

IN-nr.:01687  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Farvergården 7, 5000 Odense C. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i Magasinet, Farvergården, i Odense igennem billetsalg og ved opstilling 

af indsamlingsbøsser samt ved modtagelse af bidrag via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Magasinet, Farvergården 19, 5000 Odense C. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal doneres til den selvejende institution Børn, Unge og Sorg. 

Indsamlingsperiode:  

16-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 

IN-nr.: 01080 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 10, 2., 1620 København V / http://kvindefredsliga.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår pr. post og e-mail. 

http://kvindefredsliga.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kvindecentre i Beograd, der tager sig af romakvinder. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Kvindernes U-Landsudvalg 

IN-nr.: 00150 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thoravej 13, 2. tv. 2400 København / www. kulu.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.kulu.dk, Facebook, 

organisationens elektroniske nyhedsbreve, e-mails, Instagram, Twitter, SMS, 

støtteopfordringsbreve til medlemmer og salg af gavekortet ”Giv en pige ret”.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for kvindernes U-landsudvalgsarbejde for U-

landspigers- og kvinders rettigheder, herunder konkrete samarbejdsprojekter i Afrika.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Kvisten Viborg 

IN-nr.: 01597 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Baldersvej 10, 8850 Bjerringbro / www.kvistene.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af Facebook og hjemmeside. 

http://www.kulu.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af foreningen, transportomkostninger samt til supervision til 
de frivillige terapeuter. 
Indsamlingsperiode:  

28-09-2016 til 27-09-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 26-03-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Københavnerkirken 

IN-nr.: 00128 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Leifsgade 33, 2300 København S/www.kbhkirken.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, kontooverførsler og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens drift, støtte til økonomisk trængte 

personer, andre foreninger og sociale projekter, f.eks. et projekt i Anstalten ved 

Herstedvester.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

L 

Ladies Circle Danmark  

IN.nr: 01596 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.ladiescircledanmark.dk  
Indsamlingsmåde: 

http://www.kbhkirken.dk/
http://www.ladiescircledanmark.dk/
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Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.jyskvin.dk, www.buksetrolden.dk, 

www.rcfund.dk og www.ladiescircledanmark.dk, sociale medier, charity events ved Ladies 

Circles lukkede møder, lokale arrangementer såsom Open By Night, events/velgørenheds-

arrangementer, herunder temafester og foredrag m.v.  

Derudover foregår indsamlingen via arrangementer hos foreningens 

samarbejdsorganisationer, herunder Tangent Danmark og Round Table Danmark.    

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå til Humanitærforeningen DINNødhjælp. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ladies Circle - Næstved  

IN.nr: 01618 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bredstrupvej 37, 5450 Otterup  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt hjemmesiderne www.Ladiescircle.dk, 

www.Ladiescircleinternational.org. Derudover via charity events ved lukkede arrangementer, ved 

arrangementer for samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet og ved arrangementer for 

medlemmernes netværk.  

 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ladies Circle International’s Service Projekt for 2015-

2017, der støtter foreningen ”LittleBigHelp”. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-08-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017. 

http://www.jyskvin.dk/
http://www.buksetrolden.dk/
http://www.rcfund.dk/
http://www.ladiescircledanmark.dk/
http://www.ladiescircle.dk/
http://www.ladiescircleinternational.org/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ladies Circle - Næstved  

IN.nr: 01648 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Æblevænget 3, 4700 Næstved, m@dudez.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at nogle af foreningens medlemmer fysisk i Sydbanks Arkade i 

Næstved tager imod donationer i form af eksempelvis tøj, legetøj, slik og lign. fra 

privatpersoner. Hertil kommer eventuelle kontante bidrag. Komitéen vil gøre opmærksom på 

indsamlingen via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Donationerne skal udgøre julegaver til børn i Rumænien, Ukraine og Maldovien, og evt. 

kontante midler skal anvendes til transport/forsendelse heraf 

Indsamlingsperiode:  

05-11-2016 til 05-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 04-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen Børns Voksenvenner 

IN-nr.: 00101 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksberg Allé 17, 3. sal, 1820 Frederiksberg.  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via sociale medier, herunder www.voksenven.dk og Facebook, 

direct mail, sms og omtale af organisationens arbejde i diverse medier, herunder danske dagblade, 

magasiner og elektroniske aviser, indsamlingsbøsser og udendørs events.  

Organisationens indsamlinger foregår endvidere ved reklamering, herunder bl.a. ved fysiske boder til 

markeder, til gudstjenester og i storcentre. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler skal anvendes til at udmønte organisationens mission: Med udgangspunkt i viden, 

mailto:m@dudez.dk
http://www.voksenven.dk/
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faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte 

børn og ressourcestærke voksne. Midlerne skal således anvendes til markedsføring for at opnå større 

kenskabsgrad til organisationen generelt, tiltrække flere voksenvenner, uddannelse af matchere, 

voksenvenner og frivillige, som varetager foreningsarbejdet på landsplan.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 

IN.nr: 00825 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gothersgade 160, 1123 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, kampagner og annoncer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens hovedformål, som er at virke for afskaffelse 

af alle lidelsesvoldende dyreforsøg.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen for Marfan Syndrom 

IN.nr: 00007 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandhuse 60, 5700 Svendborg. www.marfan.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved, at indsamlingen bliver offentliggjort på 

foreningens hjemmeside www.marfan.dk, foreningens facebookside og facebookgrupper, i 

næste nummer af foreningens medlemsblad, samt ved eventuel udsendelse af 

informationsbrev med girokort til foreningens medlemmer. 

http://www.marfan.dk/
http://www.marfan.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til rådgivning og kurser samt oplysningsvirksomhed om Marfan 

Syndrom. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab for 2014 er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Landsforeningen for Marfan Syndrom 

IN.nr: 00129 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Strandhuse 60, 5700 Svendborg. www.marfan.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside www.marfan.dk, facebook, medlemsbladet og 

informationsbreve til foreningens medlemmer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til rådgivning og kurser samt oplysningsvirksomhed om Marfan 

Syndrom. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab for 2014 er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Landsforeningen for PTSD i Danmark 

IN.nr: 01041 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Holtug Linievej 34, 4660 Store Heddinge 
Indsamlingsmåde: 

Via sms, Facebook og hjemmesiden ptsdidanmark.dk. 

http://www.marfan.dk/
http://www.marfan.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til PTSD ramte. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen HPV-bivirkningsramte 

IN.nr: 01454 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ved Vester Mølle 14, 9230 Svenstrup J. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, annoncer og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for information, forskning og behandling af vaccineskader. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 01-06-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen Huntingtons Sygdom 

IN.nr: 00905 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bystævneparken 23, 701, 2700 Brønshøj,  

www.huntingtons.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girokort, der vedlægges foreningens medlemsblad. 

Medlemsbladet sendes til medlemmer, lægehuse, sygehuse og plejehjem. Derudover foregår 

indsamlingen via foreningens hjemmeside www.huntingtons.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning og oplysning om Huntingtons Sygdom, 

herunder via møder om sygdommen, udgivelse af pjecer og bladet huntintons.dk, 

hjemmesiden www.huntingtons.dk, samt til at opfylde formålet med foreningens vedtægter 

§§ 1-5. 

Indsamlingsperiode:  

24-06-2015 til 24-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen Huntingtons Sygdom 

IN.nr: 01417 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bystævneparken 23, 701, 2700 Brønshøj,  

www.huntingtons.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af girkort, der vedlægges foreningens medlemsblad. 

Medlemsbladet sendes til foreningens medlemmer, lægehuse, sygehuse og plejehjem. 

Derudover foregår indsamlingen via foreningens hjemmeside www.huntingtons.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til forskning og oplysning om Huntingtons sygdom, herunder via 

møder om sygdommen, udgivelser af pjecer og bladet Huntingtons.dk, hjemmesiden 

www.huntingtons.dk samt til opfyldelse af formålet med foreningens vedtægter §§ 1-5.  

Indsamlingsperiode:  

24-06-2016 til 24-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen LEV 

IN.nr: 00142 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup / www.lev.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved udsendelse af pjecer til dens medlemmer, via 

http://www.huntingtons.dk/
http://www.huntingtons.dk/
http://www.huntingtons.dk/
http://www.lev.dk/
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hjemmesiden www.lev.dk samt via Facebook.  

Organisationens indsamlinger foregår endvidere ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes ubeskåret til fordel for Landsforeningen LEV’s arbejde for 

mennesker med udviklingshæmmede og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Landsforeningen mod Brystkræft 

IN.nr: 00748 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bispebjerg Bakke 23, indg. 60, 2400 København NV.  

www.brystkreaftforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.brystkreaftforeningen.dk og 

giroindsamlingskort.. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til foreningens virke, som arbejder for, at patienterfaring og 

patientsysnpunkter repræsenteres i forbindelse med beslutninger om brystkræftpatienters 

forhold i behandlingssystemer og socialpolitikken, at forbedre overlevelsesmuligheder og 

behandlingen, og at den kirurgiske og medicinske behandling skal centraliseres på landsbasis 

for at højne kvaliteten i behandlingen. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

IN-nr.: 00149 

http://www.lev.dk/
http://www.brystkreaftforeningen.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningens Tværgade 46, st., 302 København K 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesider, online indsamlingsportaler såsom 

Betternow, Facebook, Apps, SMS, MobilePay og Swipp, girokort og BetalingsService, direct 

marketing samt hos fonde og virksomheder – herunder ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for rådgivning, vidensopsamling, formidling, aktiviteter 

for de berørte og deres pårørende samt drift af aktivitetshuset Stuen48. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Landsforeningen Praktisk Økologi 

IN-nr.: 00137 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Arupsvej 4, 3230 Græsted 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foreningens hjemmesider, Facebook, medlemsblad 

og nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for driften af www.havenyt.dk samt foreningens øvrige 

drift.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

http://www.havenyt.dk/
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Landsforeningen Rett Syndrom 

IN.nr: 01341 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Selli Ager 9, 8881 Thorsø. www.rett.dk. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.rett.dk, Youtube, Facebook, SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et jubilæumsarrangement for handicappede børn med 

Rett Syndrom og deres familier. 

Indsamlingsperiode:  

28-02-2016 til 28-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen SIND 

IN.nr: 00883 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. www.sind.dk. 
Indsamlingsmåde: 

Ved gaver/bidrag via SINDs hjemmeside www.sind.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen SINDs arbejde for sindslidende og 

deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen Spor 

IN.nr: 00899 

http://www.rett.dk/
http://www.sind.dk/
http://www.sind.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Grundtvigsvej 27 A, 1. tv., 1864 Frederiksberg C/www.landsforeningen-spor.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.flexbillet.dk, www.landsforeningen-spor.dk, 

www.detsættersinespor.dk, Facebook og Twitter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde, herunder deltagelse i en 

nordisk konference om senfølger af seksuelle overgreb samt medlemskab for 

mindrebemidlede.     

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen Spor 

IN.nr: 01482 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Grundtvigsvej 27 A, 1. tv., 1864 Frederiksberg C/www.landsforeningen-spor.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved på hjemmesiderne landsforeningen-spor.dk, detsættersinespor.dk, 

flextilmelding.dk/spor og via Facebook.com/LandsforeningenSpor. Der samles ind ved brug 

af MobilePay samt ved bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Spors aktiviteter, der skal understøtte 

arbejdet for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.landsforeningen-spor.dk/
http://www.flexbillet.dk/
http://www.landsforeningen-spor.dk/
http://www.detsættersinespor.dk/
http://www.landsforeningen-spor.dk/
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Landsforeningen Spædbarnsdød 

IN-nr.: 00730 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rymarksvej 1, 2900 Hellerup – www.spaedbarnsdoed.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.spaedbarnsdoed.dk, Facebook, ved opstilling af 

indsamlingsbøsser til temaaftener, Alle Helgens gudstjenester samt Den Internationale 

Minde-dag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Landsforeningen Spædbørnsdøds aktiviteter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 

IN-nr.: 00065 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup / www.cystiskfibrose.dk  

Indsamlingsmåde: 

Ved direct mail, online medier – herunder foreningens hjemmeside samt diverse sociale 

medier. Stregkoder og indsamlingsbøsser i forretninger efter tilladelse fra 

forretningsindehaver. Pressemeddelelser og annoncering i trykte medier, tv og online medier. 

Opstilling af indsamlingsbøsser i forbindelse med plancheudstillinger.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Cystisk Fibrose Foreningens formålsbestemte 

arbejde for patienter med cystisk fibrose i Danmark ved: Støtte, rådgivning, information, 

oplysning og forskning.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

http://www.cystiskfibrose.dk/


 
 
 

   

448 
 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Langå Borger- og Håndværkerforening 

IN-nr.: 00848 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vinkelvej 8, 8870 Langå  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår henvendelse til firmaer, fonde og private med trykt materiale. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fremstilling af en skulptur af en pramdrager, der placeres nær 

Gudenåen i Skovlyst, Langå. Skulpturen laves af kunstneren Erik Heide. Indsamles der ikke 

tilstrækkelige midler, returneres pengene til bidragsyderne. Et evt. overskud vil blive anvendt 

til igangværende planer for forbedringer af miljøet omkring Gudenåen i Langå. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 31-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lastivka – Ukranian Youth Organization of Denmark 

IN-nr.: 00968 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.lastivka.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook og andre sociale medier, i aviser, via hjemmesiderne 

www.lastivka.dk og www.newsgerri.com, til arrangementer, auktioner og gennem 

annoncering.  

Indsamlingsområde: Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekomne fra Østukraine.  

Indsamlingsperiode:  

18-05-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

http://www.lastivka.dk/
http://www.newsgerri.com/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lastivka – Ukranian Youth Organization of Denmark 

IN-nr.: 01364 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.lastivka.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.lastivka.dk, Facebook og andre sociale medier. 

Indsamlingen foregår endvidere via MobilePay, aviser, annoncering samt ved arrangementer 

og annoncering. 

Indsamlingsområde: Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekomne ukrainere samt forældreløse børn i 

Ukraine og deres familier. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 01-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Legatet Håbets Tur 

IN-nr.: 01692  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stadion Alle 33, 3 th, 8000 Århus C 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmeside www.haabetstur.dk, Facebook, Instagram, Mobilepay og 

bankoverførsler  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at yde støtte til kræftpatienters mulighed for at modtage alternativ 

behandlinger i Danmark eller i udlandet. Sekundært anvendes midlerne til at yde støtte til 

personer, institutioner og foreninger, der arbejder med udvikling af alternative 

behandlingsformer til brug for helbredelse eller lindring af symptomer i forbindelse med 

kræftsygdomme.    

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

http://www.lastivka.dk/
http://www.haabetstur.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Levende Menneskerettigheder – Human Rights in Action 

IN-nr.: 01385 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nyhavn 26, Husbåden LIVA II, 1051 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, www.levendemenneskerettigheder.dk , elektronisk 

nyhedsbrev, ved afholdelse af debatmøder og andre arrangementer arrangeret af 

organisationen, ved uddeling af flyers og postkort med oplysninger om bidrag via Mobilepay 

samt med indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Levende Menneskerettigheders generelle formål, som er 

at styrke forståelsen for menneskerettighederne, samt disses rolle i vores moderne samfund, 

herunder gennem oplysningsprojekter og undervisningsaktiviteter. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2016 til 31-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Levring Efterskole 

IN-nr.: 01420 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bygade 65, 8620 Kjellerup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via efterskolens hjemmeside, Facebook, MobilePay samt uddeling af 

foldere ved arrangementer i efterskolen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til en pulje, som fordeles mellem mindrebemidlede familier, som gerne vil 

have deres børn på efterskole. 

Indsamlingsperiode:  
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01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LGBT Danmark 

IN-nr.: 00859 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nygade 7, 2. th., 1164 København K – www.lgbt.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.lgbt.dk, ved annoncering i diverse medier, på 

Facebook, i månedsbreve, magasiner samt ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde i overensstemmelse med 

vedtægterne, herunder aktiviteter og events, oplysning, kampagner, rådgivning, sociale 

aktiviteter og støtte, synlighed, medlemsarrangementer samt frivilligearrangementer. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Light Africa Denmark 

IN-nr.: 01510 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Halmtorvet 12, 2. tv., 1700 København V 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Facebook og MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for ansættelse af en lærer på en skole i en landsby 

i Kasule subcounty, Kyegegwa District, Uganda.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

skoleremedier. 
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I tilfælde af, at der samles midler nok ind til at have én lærer ansat, skal de overskydende 

midler anvendes til at ansætte endnu en lærer.  

I tilfælde af, at der samles midler nok ind til have én lærer ansat, men ikke to, skal de 

overskydende midler anvendes til skoleremedier. 

I tilfælde af, at der samles midler nok til at have to lærere ansat, skal de overskydende midler 

anvendes til skoleremedier.  

Indsamlingsperiode:  

01-08-2016 til 01-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Linde og Omegns Borgerforening 

IN-nr.: 01184 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Brattingbjerg 8, Linde, 7600 Struer 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, via lokalaviser, ved annoncering samt ved indsamling 

blandt virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af en aktivitetsplads i Linde by.  

Indsamlingsperiode:  

15-11-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Club Dragør 

IN-nr.:00951  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Drogdensvej 29, 2791 Dragør 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salgsboder og en auktion på adressen Prins Knuds Dæmning 2, 

2791 Dragør. 
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Indsamlingsområde: 

Dragør.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Lions Club Dragørs aktivitetskasse, hvorfra der 

lejlighedsvis doneres forskellige beløb til ind- og udland til humanitært arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

06-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Club Mols 

IN-nr.:00585  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kobberhagevej 1, 8400 Ebletoft 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af 1800 ark julemærker og 200 stk. førstedagskuverter. Salget 

af julemærkerne og førstedagskuverterne kommer til at foregå over clubbens hjemmeside, 

ved annoncer i Ebletoft Folketidende (lokalavis), og hos at den lokale Kvickly. Derudover vil 

der blive afholdt en ’pensionist eftermiddag’ til de lokale pensionister, hvor der bliver budt på 

kaffe og hygge og så bliver der tillige mulighed for at købe julemærkerne og 

førstedagskuverter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkehjemmet, Lions clubs Katastrofe & Hjælpefond 

og Lions Clubs ungdomsudvekslingsprogram. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-03-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Club Mols 

IN-nr.:01100  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kobberhagevej 1, 8400 Ebletoft 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af 1.400 ark julemærker à 30 kr. og 130 førstedagskuverter à 

30 kr. dels til faste abonnenter og dels i den gamle Ebeltoft kommune. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Lions Club Mols, der anvender de indsamlede midler i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter.   

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Club Mols 

IN-nr.: 01626  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kobberhagevej 1, 8400 Ebletoft 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af 1.150 ark julemærker à 30 kr. og 125 førstedagskuverter à 

30 kr.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til almennyttige formål   

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 31-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Club Møldrup 

IN-nr.: 01346  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Andersen & Villemann, Nørregade 15, 9632 Møldrup 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via brev til virksomheder og institutioner, hvor der opfordres til at købe 

en buket på 10 tulipaner til 100 kr. 

Indsamlingsområde: 

Viborg Kommune.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forebyggelse af misbrug gennem lokalt oplysende 

arbejde og gennem aktiviteter i samarbejde med f.eks. SSP-udvalget i kommunen. 

Indsamlingsperiode:  

28-03-2016 til 18-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 17-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lions Danmark 

IN-nr.: 00135 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Københavnsvej 19, 3400 Hillerød 
Indsamlingsmåde: 

Via www.lions.dk, sms, MobilePay og bankindbetalinger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for: 

- Ofrene for jordskælvet i Nepal; 

- Indsamlingen ”Børn på Flugt” til støtte for flygtninge fra Syrien – primært børn.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

LittleBigHelp 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gothersgade 105, 2. tv., 1123 København K – www.littlebighelp.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiderne www.littlebighelp.dk, Facebook og betternow.org, kampagner i 

http://www.lions.dk/
http://www.littlebighelp.dk/
http://www.littlebighelp.dk/
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gadebilledet/QR koder samt åbne og lukkede events/velgørenhedsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter for gadebørn i Indien. 

Indsamlingsperiode: 

13-08-2014 til 13-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-02-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LittleBigHelp 

                             IN-nr.00985 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gothersgade 105, 2. tv., 1123 København K – www.littlebighelp.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.littlebighelp.dk, Facebook , betternow.org, 

Instagram, www.fona.dk, www.telia.dk, kampagner i gadebilledet, QR koder og til 

velgørenhedsevents. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter til udsatte kvinder og børn i Indien. 

Indsamlingsperiode: 

14-08-2015 til 13-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 12-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LittleBigHelp 

                             IN-nr.01487 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gothersgade 105, 2. tv., 1123 København K – www.littlebighelp.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.littlebighelp.com, www.facebook.com/littlebighelp, 

www.betternow.org, www.fona.dk, www.telia.dk samt Instagram. Endvidere foregår 

indsamlingen via kampagner i gadebilledet/QR-koder samt 

http://www.littlebighelp.dk/
http://www.littlebighelp.dk/
http://www.fona.dk/
http://www.telia.dk/
http://www.littlebighelp.dk/
http://www.littlebighelp.com/
http://www.facebook.com/littlebighelp
http://www.betternow.org/
http://www.fona.dk/
http://www.telia.dk/
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events/velgørenhedsarrangementer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til projekter for udsatte kvinder og børn i Indien. 

Indsamlingsperiode: 

16-08-2016 til 15-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LIVa Foreningen mod skadevirkninger af prostitution 

                             IN-nr. 00647 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningens Vej 4, st., 2000 Frederiksberg – www.livadk.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på sociale medier, internetsiderne www.livarehb.dk og www.livadk.org 

samt ved foredragsarrangementer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med mennesker, der har fået skader 

af prostitution, incest og seksuelt overgreb. 

Indsamlingsperiode: 

01-07-2014 til 30-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LIVa Foreningen mod skadevirkninger af prostitution 

                             IN-nr. 01136 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningens Vej 4, st., 2000 Frederiksberg – www.livadk.org  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.livarehab.dk, via Facebook, annoncering, 

arrangemen-ter samt opstilling af indsamlingsbøsser på organisationens eget kontor. 

Indsamlingsområde: 

http://www.livadk.org/
http://www.livarehab.dk/


 
 
 

   

458 
 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for rehabiliteringsarbejde med udsatte mennesker med 

prostitutionsskader, senfølger af seksuelle overgreb. 

Indsamlingsperiode: 

01-10-2015 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LIVa Foreningen mod skadevirkninger af prostitution 

                             IN-nr. 01670 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningens Vej 4, st., 2000 Frederiksberg – www.livarehab.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering, opstilling af indsamlingsbøsser, arrangementer, 

Facebook og www.livarehab.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for rehabiliteringsarbejde med udsatte mennesker med 

prosituttionsskader og senfølger af sexuelle overgreb. 

Indsamlingsperiode: 

01-10-2016 til 30-09-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Livslinien 

                             IN-nr.00729 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Havnegade 53B, Postbox 1157, 1010 København K – www.livslinien.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, herunder Facebook samt på internettet, herunder 

hjemmesiden www.livslinien.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.livarehab.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Livsliniens selvmordsforebyggende rådgivningsarbejde. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LO Region Syd 

IN-nr.:01293 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, Facebook og nyhedsbreve, hvori der oplyses om 

kontonummer og muligheder for MobilePay. Endvidere sker indsamlingen via 

indsamlingsbøsser, som opstilles i i forbindelse med generalforsamlinger, 

repræsentantskabsmøder og andre lokale møder i Region Syddanmark, samt bliver placeret 

på medlemsorganisationernes kontorer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal ubeskåret anvendes til demokratisering og decentralisering af den albanske 

landsorganisation KSSH, Konfederata Sindikaliste Shquiptare.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2016 til 1-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LO Sydfyn (“Gør Noget” LO Region Syd) 

IN-nr.:01729 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 
Kontaktperson: Mads Lund, madslund@mail.tele.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, Facebook og nyhedsbreve, hvor der orienteres om 

mailto:madslund@mail.tele.dk
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indsamlingens formål og kontonummer samt muligheden for MobilePay. Der indsamles penge 

ved arrangementer i LO og medlemsorganisationerne fx generalforsamlinger, 

repræsentantskabsmøder, konferencer og andre lokale møder i fagbevægelsen i Region 

Syddanmark. Det sker ved hjælp af indsamlingsbøsser som distribueres til 

medlemsorganisationernes kontorer. Der indformeres om indsamlingen i LO’s og 

medlemsorganisationernes lokale publikationer og på de lokale hjemmesider.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende, men primært i Region Syddanmark  

Indsamlingens formål: 

Midlerne går ubeskåret til den litauiske landsorganisation LPSK. Pengene er øremærket til en 

oplysningskampagne om den litauiske arbejdsmarkedslovgivning med henblik på at styrke 

den litauiske fagbevægelses indflydelse på lovgivningen i landet.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2017 til 14-02-2018 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

LoveSpring 

IN-nr.:01084  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Under Lindene 7A, 8250 Egå 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook og onlinekampagne samt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser og annoncering på restaurationer i Danmark. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til LoveSprings arbejde med at etablere brønde i udviklingslande.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 31-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 



 
 
 

   

461 
 

Luthersk Missionsforening 

IN-nr.: 00100 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Industrivænget 40, 3400 Hillerød – www.dlm.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.dlm.dk, blandt foreningens 

medlemmer, ved indstik i bladet ”Tro & Mission”, SMS, Swipp og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til foreningens formål i overensstemmelse med vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Lystrup Svømning 

IN-nr.: 01416  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lystrup Centervej 256, 8520 Lystrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, lokale indsamlingsdage for medlemmer i 

foreningen, torvedage for lokale borgere samt erhvervsvirksomheder, flyers, lokalavis og 

lokal idrætsforeningsmagasin. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ”Projekt Ny Svømmehal”, der er en udvidelse af Den 

Interaktive Svømmehal (Lystrup Svømmehal).  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne stå som en 

opsparing, indtil formålet kan realiseres. Såfremt formålet stadig ikke kan opfyldes, skal 

pengene gå til drift af svømmehallen og forbedring af eksisterende tiltag. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til drift af svømmehallen med fokus på at forbedre 

eksisterende tiltag. 

Indsamlingsperiode:  
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22-04-2016 til 21-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-10-2017.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Læger uden Grænser (MSF Danmark) 

IN-nr.: 00072 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningensgade 69, 3. sal, 1420 København K  / www.msf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår digitalt via eget website og bannerkampagner, 

editorials og lignende, sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og Youtube, indstik i 

aviser, indsamlingsbøsser opstillet i virksomheder og forretninger herunder blandt andet 

Kastrup Lufthavn, annoncer i diverse printmedier, Outdoor, Tv-reklamer, 

indsamlingsplatforme som BetterNow samt indsamlingsplatform på egen hjemmeside, 

telemarketing til eksisterende bidragsydere, SMS- appeller og banner på mobilsites, 

telefondonation (90 540 840), SMS via egen app, biograf, direct mail, e-mails og e-

nyhedsbreve, radiospots og webshop. Derudover foregår indsamlingen via flaskeautomater 

(pantknappen) i Føtex, salg af signaturprodukter i Føtex og donationsaktiviteter ved 

kasselinjen i Føtex.    

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for akut medicinsk nødhjælpsarbejde i verdens brænd-

punkter. Lægehjælp, medicin og materiel til mennesker, der lever, hvor sundhedssystemet er 

brudt sammen eller der ikke er adgang til lægehjælp – f.eks. på grund af naturkatastrofer, syg-

domme, epedimier eller krig. De indsamlede midler vil så vidt muligt blive brugt i 

indeværende regnskabsår, alternativt året efter.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Lærernes Missions Forening 

                             IN-nr.00988 

http://www.msf.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skolegade 7A, 6880 Tarm/www.lmfdanmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.lmfdanmark.dk, foreningens medlemsblad og 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for det arbejde, som ansatte missionærer og volontører i 

forskellige missionsorganisationer udfører, først og fremmest udført af foreningens 

medlemmer.  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lærernes Missions Forening 

                             IN-nr.01248 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skolegade 7A, 6880 Tarm/www.lmfdanmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.lmfdanmark.dk, foreningens medlemsblad samt ved møder for 

medlemmer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for det arbejde, som ansatte missionærer og volontører i 

forskellige missionsorganisationer udfører, først og fremmest udført af foreningens 

medlemmer.  

Indsamlingsperiode: 

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Lærernes Missions Forening 

                             IN-nr.01671 

http://www.lmfdanmark.dk/
http://www.lmfdanmark.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Finn Kier-Hansen, Tylstrup, www.lmfdanmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via opfordringer på foreningens hjemmeside www.lmfdanmark.dk, i 

for-eningens medlemsblad samt ved møder for medlemmer af foreningen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for det arbejde, ansatte missionærer og volontører i 

forskellige missionsorganisationer udfører, først og fremmest arbejde udført af foreningens 

medlemmer. 

Indsamlingsperiode: 

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Læs for Livet   

IN-nr.: 01167 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Koldinggade 10, kl., 2100 København Ø / www.laesforlivet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.laesforlivet.dk, en Facebook-gruppe og ved en 

stand på Bogforum messen 2015 i Bella Center. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Læs for Livets virke, som giver udsatte børn 

og unge adgang til bøger i hverdagen og skaber lyst til at læse. 

Indsamlingsperiode:  

06-11-2015 til 05-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Løb4andre – Lillebælt Halvmaraton 

IN-nr.: 01109 

http://www.laesforlivet.dk/
http://www.laesforlivet.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Smallevej 3, 5592 Ejby, kontaktperson: Mads Stryhn. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i forbindelse med Lillebælt Halvmaraton.  
Der er tre metoder i forbindelse med løbet, hvorpå der samles ind: 
1. metode: Når en løber tilmelder sig løbet, kan de vælge at samle ind i forbindelse med løbet. 
Løberen får en konvolut med ”diplomer” som deles ud til de personer, der vælger at give et 
bidrag. Løberne har på forhånd valgt hvilken organisation, de vil samle ind til, og bidragsyder 
gøres bekendt med, hvilken organisation, de støtter.  
2. metode: Alle deltagere i løbet har mulighed for at donere 100 kr. til et af de tre formål, som 
Lillebælt Halvmarathon har valgt.  
3. metode: Løberne opfordres til selv at finde på events, herunder fælles løbetræning, hvorved 
de kan samle ind. Løberne har på forhånd valgt, hvilket formål der samles ind til, og 
bidragsyder gøres bekendt med dette. 
Herudover samles der ind via Mobilepay og via foreningens hjemmeside. 
 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden 
Indsamlingsperiode:  

08-12-2015 til 20-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Løb4andre – Lillebælt Halvmaraton 

IN-nr.: 01132  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Smallevej 3, 5592 Ejby, kontaktperson: Mads Stryhn. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i forbindelse med Lillebælt Halvmaraton.  
Der er tre metoder i forbindelse med løbet, hvorpå der samles ind: 
1. metode: Når en løber tilmelder sig løbet, kan de vælge at samle ind i forbindelse med løbet. 
Løberen får en konvolut med ”diplomer” som deles ud til de personer, der vælger at give et 
bidrag. Løberne har på forhånd valgt hvilken organisation, de vil samle ind til, og bidragsyder 
gøres bekendt med, hvilken organisation, de støtter.  
2. metode: Alle deltagere i løbet har mulighed for at donere 100 kr. til et af de tre formål, som 
Lillebælt Halvmarathon har valgt.  
3. metode: Løberne opfordres til selv at finde på events, herunder fælles løbetræning, hvorved 
de kan samle ind. Løberne har på forhånd valgt, hvilket formål der samles ind til, og 
bidragsyder gøres bekendt med dette. 
Herudover samles der ind via Mobilepay og via foreningens hjemmeside. 
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkehjemmet. 
Indsamlingsperiode:  

08-12-2015 til 20-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Løb4andre – Lillebælt Halvmaraton 

IN-nr.: 01131 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Smallevej 3, 5592 Ejby, kontaktperson: Mads Stryhn. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår i forbindelse med Lillebælt Halvmaraton.  
Der er tre metoder i forbindelse med løbet, hvorpå der samles ind: 
1. metode: Når en løber tilmelder sig løbet, kan de vælge at samle ind i forbindelse med løbet. 
Løberen får en konvolut med ”diplomer” som deles ud til de personer, der vælger at give et 
bidrag. Løberne har på forhånd valgt hvilken organisation, de vil samle ind til, og bidragsyder 
gøres bekendt med, hvilken organisation, de støtter.  
2. metode: Alle deltagere i løbet har mulighed for at donere 100 kr. til et af de tre formål, som 
Lillebælt Halvmarathon har valgt.  
3. metode: Løberne opfordres til selv at finde på events, herunder fælles løbetræning, hvorved 
de kan samle ind. Løberne har på forhånd valgt, hvilket formål der samles ind til, og 
bidragsyder gøres bekendt med dette. 
Herudover samles der ind via Mobilepay og via foreningens hjemmeside. 
 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Danske Hospitalsklovne 
Indsamlingsperiode:  

08-12-2015 til 20-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Løkkefonden 

IN-nr.: 00886 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Løkkefondens hjemmeside, Facebook på indsamlingsportalen 

Betternow samt ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 01-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Løkkefonden 

IN-nr.: 00903 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Løkkefondens hjemmeside, Facebook på indsamlingsportalen 

Betternow samt ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2016 til 01-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

M 

Magasinet KBH ApS                                                                         

IN-nr.: 01043 
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kronprinsessegade 24, 1306 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.magasinetkbh.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at dække de løbende udgifter ved udgivelse af netmagasinet 

Magasinet KBH.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 01-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 31-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Make-A-Wish Ønskefonden 

IN nr.: 00003 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stamholmen 157, 2. sal, 2650 Hvidovre - www.onskefonden.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside www.onskefonden.dk, Facebook, Betternow, e-mail, SMS, 

opstilling af indsamlingsbøsser, MobilePay, fondsansøgninger, arv, gallaaften med 

onlineauktion og salg gennem Buy Aid.. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at opfylde ønsker for børn i Danmark, der lever med en 

livstruende sygdom.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Mama Mia 

IN-nr.: 01135 

http://www.onskefonden.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Burmestersgade 19, 1 th., 1429 København K – www.casamamamia@outlook.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved MobilePay via Facebook samt via hjemmesiderne 

www.caremaker.dk, www.indiegogo.com, og www.causevox.com  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering og drift af foreningen Mama Mias projekt Casa Mama 

Mia i Granada, Nicaragua.  

Indsamlingsperiode:  

20-10-2015 til 19-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 18-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Maribo Hallerne                                                                         

IN-nr.: 01108 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ved Stadion 4, 4930 Maribo 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af folkeaktier i Maribo Hallerne og via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe med finansieringen af opførelsen af et multihus ved 

Maribo Hallerne.  

Indsamlingsperiode:  

12-10-2015 til 12-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 11-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Masaibarn                                                                                                          

  IN-nr.: 01507 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.caremaker.dk/
http://www.indiegogo.com/
http://www.causevox.com/
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Fredensgade 14, st. -1, 8000 Aarhus C- www.masaibarn.dk 

Kontaktperson: Kasper Birch, e-mail: kasper@masaibarn.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via medlemmernes netværk, egen hjemmeside, sociale medier, 

nyhedsbreve, mobiltelefoner, indsamlingsplatforme, afholdelse af arrangementer, opfordring 

i radio, avis og pa  TV, ansøgning til offentlige puljer og private fonde, og opstilling af 

indsamlingsbøsser samt trykte foldere. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af børnehjemmet Lengasti Children 

Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2014 til 30-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring for overskuddets anvendelse forventes offentliggjort senest 

to uger efter 11-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Masaibarn                                                                                                          

IN-nr.: 00981 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fredensgade 14, st. -1, 8000 Aarhus C- www.masaibarn.dk 

Kontaktperson: Kasper Birch, e-mail: kasper@masaibarn.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via medlemmernes netværk, hjemmesiden masaibarn.dk, de sociale medier, nyhedsbreve, 

mobiltelefoner, indsamlingsplatforme, arrangementer, radio, avis, tv, opstilling af 

indsamlingsbøsser, foldere samt ansøgninger til offentlige puljer og private fonde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af børnehjemmet Lengasti Children 

Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Masaibarn                                                                                                          

IN-nr.: 01259 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fredensgade 14, st. -1, 8000 Aarhus C - www.masaibarn.dk 

Kontaktperson: Kasper Birch, e-mail: kasper@masaibarn.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via medlemmernes netværk, hjemmesiden masaibarn.dk, de sociale medier, nyhedsbreve, 

mobiltelefoner, indsamlingsplatforme, arrangementer, radio, avis, tv, opstilling af 

indsamlingsbøsser, foldere samt ansøgninger til offentlige puljer og private fonde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af børnehjemmet Lengasti Children 

Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania samt til skolegang for børnene.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Masaibarn                                                                                                          

IN-nr.: 01756 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fredensgade 14, st. -1, 8000 Aarhus C - www.masaibarn.dk 

Kontaktperson: Kasper Birch, e-mail: kasper@masaibarn.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via medlemmernes netværk, hjemmesiden www.masaibarn.dk, 

MobilePay, sociale medier, nyhedsbreve, mobiltelefoner, indsamlingsplatforme, afholdelse af 

arrangementer, opfordring i radio, avis og på TV, ansøgning til offentlige puljer og private 

fonde samt ved opstilling af indsamlingsbøsser og trykte foldere. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.masaibarn.dk/
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Midlerne skal anvendes til skolegang til dårligt stillede masaibørn og til den daglige drift af 

børnehjemmet Lengasti Children Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Masanga DK 

IN-nr.: 00121 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Miljø og Energi Centret, Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup/www.masanga.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via forskellige hjemmesider. Udgået fra foreningen selv 

er initiativet Masanga Runners, hvor man som tilmeldt løber finder sponsorer, der donerer 

penge til Masanga DK for hver tilbagelagt kilometer. Organisationen vil endvidere indsamle 

penge via teleselskabet Greenspeak, der donerer 100 kr. for hver abonnement, der vælger at 

støtte op om projektet. Derudover samles der ind via initiativerne Coint of Compassion og 

Global Giving.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler går ubeskåret til fordel for Masanga Hospital Rehabilitation-projektet. 

Midlerne skal gå dels til drift, dels til videreudvikling, så projektet i fremtiden kan blive 

uafhængigt af støtten fra organisationen.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Maternity Foundation 

IN.nr.: 00013 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sortedams Dossering 81, 2100 København Ø – http://maternity.dk/da  

Indsamlingsmåde: 

http://maternity.dk/da
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Organisationens indsamlinger foregår ved SMS, hjemmeside og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Maternity Foundations arbejde i Afrika, hvor 

organisationen arbejder på at begrænse mødredødelighed i Afrika. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Med kærlig hilsen til Uffe og hans dejlige familie 

IN-nr.: 01114 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nyhavnsgade 9, 2 tv., 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, LinkedIn, sociale medier samt i private netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Uffes kræftsygdom – enten i udlandet eller 
Danmark. 

Et eventuelt overskud fra indsamlingen skal gå til Uffes kone samt deres tre fælles børn.  

Såfremt midlerne ikke kan gå til Uffes kone samt deres tre fælles børn, skal overskuddet gå til 
Kræftens Bekæmpelse. 

Indsamlingsperiode:  

22-09-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mellemfolkeligt Samvirke 

IN-nr.: 00073 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fælledvej 12, 2200 København N. 
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Indsamlingsmåde: 

Via www.ms.dk, Facebook, annoncering i aviser og lignende samt ved annoncering via online 

medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Mellemfolkeligt Samvirkes generelle arbejde for at 

skabe bedre forhold for verdens fattigste.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Menighedsfakultetet 

IN-nr.: 00070 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. / www.teologi.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiderne www.teologi.dk og www.apologetik.dk, e-mails, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for: 

- At uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund gennem 

varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning og undervisning på højeste 

akademiske niveau. 

- At udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis.  

- At formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

http://www.ms.dk/
http://www.teologi.dk/
http://www.teologi.dk/
http://www.apologetik.dk/
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Mercy Ships Danmark 

IN-nr.: 00090 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jernbækvej 6, 3200 Helsinge  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foldere, nyhedsbreve, egen hjemmeside, 

presseomtale, annoncering i massemedier, indsamling og billetsalg ved events, f.eks. 

koncerter, deltagelse i messer, byfester og foredrag, trykt materiale, indsamlingsbøsser, 

auktioner, salg af støtteprodukter, SMS, MobilePay, girokort, webshop, samt personlige 

indsamlinger på f.eks. hjemmesiden www.betternow.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at afhjælpe sygdom og 

lidelse blandt verdens fattigste, herunder ved brug af hospitalsskibe.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Merkur Fonden 

IN nr.: 00167 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V.  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via Merkur Fondens hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for almenvelgørende formål, f.eks.: Humanitære, 

sociale, kunstneriske, forskningsmæssige, sundhedsfremmende eller økologiske formål. Inden 

for den brede ramme støtter fonden projekter, som kan være værdiskabende for samfundet 

på lang sigt. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 
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Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Minhaj Welfare Foundation 

IN-nr.: 00617 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bispevej 25, 2400 København NV - www.minhaj.dk 

Kontaktperson: Hassan Bostan, e-mail: hassan_b_99@hotmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Opstilling af indsamlingsbøsser  

Indsamlingsområde: 

Storkøbenhavn 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ofre for oversvømmelser i Pakistan 

Indsamlingsperiode:  

18-09-2014 til 09-10-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Minoritet (foreningen Minoritet) 

IN nr.: 01657 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marianne Abildgaard, Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens Facebookside og hjemmesiderne 

www.illegalmagasin.dk, www.sexelancen.dk og www.minoritet.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke og formål, som er at udvikle 

bedre velfærd samt skabe tryghed og værdighed for gadens minoriteter. 

Indsamlingsperiode:  

Fra 09-11-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30. juni 2017  
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Minoritet (foreningen Minoritet) 

IN nr.: 01683 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marianne Abildgaard, Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens Facebookside og hjemmesiderne 

www.illegalmagasin.dk, www.sexelancen.dk og www.minoritet.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke og formål, som er at udvikle 

bedre velfærd samt skabe tryghed og værdighed for gadens minoriteter. 

Indsamlingsperiode:  

Fra 01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30. juni 2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mission Afrika 

IN nr.: 00002 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lyseng Allé 15A, 8270 Højbjerg – www.missionafrika.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.missionafrika.dk, Facebook, 

SMS-donation, opstilling af indsamlingsbøsser i egne genbrugsbutikker, gennem egne blade 

og breve til støtter, gennem annoncer og ved egne arrangementer, f.eks. årsmøde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til projekter i Afrika, Mellemøsten og i Danmark i 

overensstemmelse med Mission Afrikas formål. Projekterne falder inden for områderne 

forbedrede levevilkår, omsorg for nødlidende og forkyndelse.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.missionafrika.dk/
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Årsregnskab for 2014 er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Mission Aviation Fellowship (MAF Danmark) 

IN nr.: 00079 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søparken 2, 9440 Aabybro 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via foreningens hjemmeside, annoncer og indstik i bla-

de/aviser, Facebook, SMS og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for MAF’s generelle arbejde med nødhjælps-, 

udviklings- og missionsarbejde i 30 ulande. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Mission Øst 

IN-nr.: 00038 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via dag- og ugeblade (Kristeligt Dagblad, Berlingske 

Tidende, Udfordringen m.fl.), tidsskrifter og magasiner (Villabyerne, Domino m.m.), online via 

website, Facebook og banner-reklamer m.v., sms-indsamlinger, Direct Mails via post og e-

mails til godkendte adresser i organisationens giverdatabase. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Mission Østs arbejde i godkendte mållande 

(Afghanistan, Nepal, Nordkorea, Filippinerne, Armenien, Tadsjikistan, Syrien, Burma, Irak 
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m.fl.) generelt som giveren ønsker i henhold til Mission Østs formål:  

a) at yde akut bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Østeuropa og Asien,  

b) at støtte opbygningen af lokale hjælpeorganisationer i Østeuropa og Asien, 

c) at støtte specifikke projekter i partnerskab med andre internationale organisationer.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Momentum Trust 

IN-nr.: 01057 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gammeltorv 16, 1457 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.momentumtrust.com, Facebook og ved 

konferencer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for landsbrugsarbejde og fødevaresikkerhed i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 01-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Monument og mindepark for Jyllandsslaget  

IN-nr.: 01215 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nybovej 9, 7500 Holstebro 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.jutlandbattlememorial.com, Facebook, opstilling 

af indsamlingsbøsser samt ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

http://www.momentumtrust.com/
http://www.jutlandbattlememorial.com/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at etablere ”Monument og mindepark for Jyllandsslaget 

31.05.1916”, som vil blive opført på den jyske vestkyst i et område umiddelbart vest for 

Thyborøn by.  

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 30-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mtoto Tanzania (tidl. Genesis Orphanage) 

IN-nr.: 00751 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sølvgade 91, 1. tv., 1307 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmeside, Facebook, annoncering samt arrangementer så som foredrag og lignende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte udsatte børn i Tanzania. Dette sker ved hjælp af 

sponsorater, der sørger for, at børnene har et sted at bo og gå i skole.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring for overskuddets anvendelse er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mtoto Tanzania (tidl. Genesis Orphanage) – Project USA River 

IN-nr.: 00821 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sølvgade 91, 1. tv., 1307 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved foredrag, arrangementer, sponsorater samt på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Project USA River, som hjælper udsatte børn i området USA River i 

Tanzania med bl.a. skolegang og husly. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mtoto Tanzania – Project Genesis Orphanage 

IN-nr.: 00822 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sølvgade 91, 1. tv., 1307 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside, foredrag, Facebook, arrangementer og 

sponsorater. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn i området Kisongo i Tanzania, herunder bl.a. 

med skolegang. Projektet hedder Project Genesis Orphanage. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 01-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mtoto Tanzania – Project Mtoto Orphanage USA River  

IN-nr.: 01314 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mtoto.tanzania@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebooksiden Mtoto Tanzania, foredrag, arrangementer og faste 

sponsorer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe børnene på børnehjemmet Mtoto Orphanage USA River 

med skolegang, tag over hovedet m.m..  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 01-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mtoto Tanzania – Project Genesis Orphanage 

IN-nr.: 01313 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mtoto.tanzania@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved foredag og arrangementer, ved månedlige sponsorater og på 

Facebook-siden Mtoto Tanzania. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børnene på børnehjemmet Genesis Orphanage.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 01-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

MusikrGodt 

IN-nr.: 01429 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

kontakt@musikrgodt.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved støttekoncerter, mobilepay, Facebook og www.musikrgodt.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uledsagede og sent ankomne, mindreårige 

flygtningebørn og -unge. Midlerne skal anvendes til projekter af almennyttig og/eller 

mailto:kontakt@musikrgodt.dk
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integrationsfremmende karakter og kan endvidere anvendes til støtte til 

undervisning/fritidsaktiviteter i danske foreninger eller til kulturoplevelser.  

Indsamlingsperiode:  

26-04-2016 til 26-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Muskelsvindfonden 

IN-nr.: 00032 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C – www.muskelsvindfonden.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.muskelsvindfonden.dk samt 

www.betternow.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Muskelsvindfondens arbejde i overensstemmelse 

med formålet angivet i vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Mødrehjælpen 

IN-nr.: 00030 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørre Voldgade 80, 1358 København K 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, SMS-donation, via 

sociale medier, online indsamlingsportaler, netbank, giro, betaling over mobiltelefon, direct 

mail, indstik i blade, samarbejde med radio og TV, omtale i medier, annoncer samt på 

Mødrehjælpens hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Mødrehjælpens generelle rådgivningsarbejde, 

enkeltstående projekter samt til uddeling af julehjælp til målgruppen, som er udsatte 

børnefamilier og gravide. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Mødrehjælpens Lokalforening i Viborg 

IN-nr.: 00829 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jernbanegade 17, 8800 Viborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser ved kasseterminalerne i 

Supermarked ”Frost Superbest”, Sct. Mathias Centeret, Viborg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for julehjælp til enlige forældre og familier, der har det 

økonomisk svært. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Mødrehjælpens Lokalforening i Viborg 

IN-nr.: 01185 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sankt Mathiasgade 16, 8800 Viborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser opstillet i supermarkedet Meny i Viborg 

Indsamlingsområde: 
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Supermarkedet Meny i Viborg 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for julehjælp til enlige forældre og familier, der har det 

økonomisk svært. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Møllens Venner 

IN-nr.: 01598 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Solvej 9, 2750 Ballerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering på Facebook via siderne; "Venligboerne - Ballerup - 

Skovlunde - Måløv" og "Foreningen Møllens Venner" samt i Ballerup Bladet. 

Indsamlingsområde: 

Ballerup og omegn. 

Indsamlingens formål: 

Foreningen Møllens Venner er en støtteforening, der anvender de indsamlede midler til fordel 

for Venligboerne i Ballerup Kommunes integrationsarbejde for - og med nye Balleruppere 

(flygtninge). Der arbejdes bl.a. med hjælp til selvhjælpsprojekter, som altid er drevet af og på 

frivillig basis. 

 

Derudover kan de indsamlede midler anvendes til, indenfor den til enhver tid gældende 

lovgivning, at yde et mindre økonomisk tilskud til de nye Balleruppere (flygtninge), hvis 

bestyrelsen anser det som et vigtigt led i den positive integration.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 30-09-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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N 

Natteravnene Danmark                                                                                       

IN-nr.: 01221 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Olivia Hansens Gade 2, stuen, 1799 København V 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via markedsføring i interne og eksterne medier, sociale medier, 

donation via SMS, bank- og girooverførsel, http://www.fondenforsocialtansvar.dk og 

http://www.natteravnene.dk .   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af aktiviteter i Natteravnene Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Naturlegeplads Tisvilde Forening                                                                    

IN-nr.: 01651 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Signe Øland Kondo, Aspevej 12, 3220 Tisvildeleje 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i butikker i Tisvilde samt via 

Mobile-Pay, hvor nummeret ligeledes vil fremgå på foreningens Facebook-gruppe. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes som tilskud til etablering af en naturlegeplads i Tisvilde. 

Indsamlingsperiode:  

09-11-2016 til 01-11-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.fondenforsocialtansvar.dk/
http://www.natteravnene.dk/
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NEFOS                                                       

IN-nr.: 01155 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ejlskovsgade 13, 1.sal tv., 5000 Odense C 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved NEFOS’ hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for NEFOS’ arbejde med selvmordsramte. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. Erklæring om anvendelsen af indsamlingens overskud forventes 

offentliggjort senest to uger efter 21-09-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Nelson Mandela Library Proct                                                                           

IN-nr.: 01324 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

michael@mandelabangle.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden https://dk.betternow.org/, SMS, Facebook og e-mail.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne går ubeskåret til at støtte Nelson Mandela Bangle og Nelson Mandela Library 

Project.  

Indsamlingsperiode:  

1-02-2016 til 01-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

https://dk.betternow.org/
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Nhakas Venner                                                                                                        

IN-nr.: 01451 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Helbovej 81, 1. sal th., 2500 Valby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstiling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside, SMS og 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel opbygning og udvikling af Sekwi Rural Ressource Center i 

Mutasaområdet, Zimbabwe med etablering af undervisnings- og kulturelle aktiviteter, 

grøntsagsdyrkning samt vandføring.  

Indsamlingsperiode:  

01-06-2016 til 31-05-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Non Residendence Nepali Association (NRNA-NCC), DK 

IN-nr.: 00940 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blågårdsgade 9 A, 3. th., 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, hjemmeside samt ved brug af indsamlingsbøsser og uddeling af brochure i 

København. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at kunne hjælpe de nepalesere i Nepal, som har 

problemer efter jordskælvet.  

Indsamlingsperiode:  

10-05-2015 til 30-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Nordic Innovation 

IN-nr.: 01052 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bisiddervej 6, 2. th., 2400 København NV 

http://www.nordicinnovation.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via crowdfunding hjemmesiderne www.rockethub.com, 

www.indiegogo.com, www.kickstarter.com, www.buzzbnk.org, www.crowdrise.com, 

www.razoo.com, www.startsomegood.com og www.pozible.com.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling, drift og aktiviteter på et nyt digitalt forum. 

Indsamlingsperiode:  

09-09-2015 til 08-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Norea Radio Danmark 

IN-nr.: 00037 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Porsevej 6, 6100 Haderslev – www.norea.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på organisationens hjemmesider (pt. www.norea.dk og 

www.lysetoglivet.dk), Facebook, indstik og annoncer i kirkelige blade og Kristeligt Dagblad 

samt via SMS (1919 – mærket ”Norea” og ”Pnorea”). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Noreas formål i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

http://www.rockethub.com/
http://www.indiegogo.com/
http://www.kickstarter.com/
http://www.buzzbnk.org/
http://www.crowdrise.com/
http://www.razoo.com/
http://www.startsomegood.com/
http://www.pozible.com/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

North of Eden 

IN-nr.: 01480 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Guldsmedegade 28, 1. sal  
8000 Århus C 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af muleposer i designbutikker og på northofeden.dk og 

drawdoodlesstudy.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtningehjælp via Papmor og Red Barnet. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Not for Sale Tea ApS 

IN-nr.: 01034 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tuborgvej 5, 2900 Hellerup - www.notforsaletea.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår gennem salg af te via A. C. Perchs Tehandels butikker og webshop, 

direkte salg til virksomheder og organisationer samt via detailhandel. På emballagen vil det 

fremgå i forbindelse med Not For Sale's logo, at overskuddet går ubeskåret til formålet ("100 

% of profits goes to work against human trafficking"). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kvinder, som er tvunget ind i prostitution i Amsterdam, 

ved at yde dem logi, kost, rehabilitering og erhvervsmæssig uddannelse.  

Indsamlingsperiode:  

http://www.notforsaletea.com/
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01-09-2015 til 31-08-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Midlerne vil blive overført i januar 2017 til den nordamerikanske NGO, Not For Sale. 

 

Novas Hits for Tits                                                                                                  IN-nr.: 01070 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

H.C. Andersens Boulevard 1., 1553 København V 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via radiostationen Novas radiokanaler samt ved indsamlingsbøsse, der 

er opstillet i receptionen på Nova. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Støt Brysternes kampagne, der foregår i perioden uge 38 

til uge 40 i 2015.  

Indsamlingsperiode:  

14-09-2015 til 04-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nyt Liv 

IN-nr.: 01497 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indstik i Nyt Livs blad, i forbindelse med Nyt Livs møder og lejre og 

på Nyt Livs hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forkyndelse af Guds ord ved udgivelse af bladet ”Nyt Liv”, 

mødevirksomhed, afholdelse af lejre og stævner, afholdelse af bibelcamping, 

forlagsvirksomhed, bogsalg og båndsalg. 

Indsamlingsperiode:  
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01-01-2015 til 31-12-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nyt Liv 

IN-nr.: 01498 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indstik i Nyt Livs blad, i forbindelse med Nyt Livs møder og lejre og 

på Nyt Livs hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forkyndelse af Guds ord ved udgivelse af bladet ”Nyt Liv”, 

mødevirksomhed, afholdelse af lejre og stævner, afholdelse af bibelcamping, 

forlagsvirksomhed, bogsalg og båndsalg. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Næstehjælperne Ishøj 

IN-nr.: 01710 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Karina Kronborg, E-mail: karinakronborghansen2635@gmail.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Næstehjælperne Ishøjs Facebooksider, hhv. hele året og omkring 

jule-tid, samt i Ishøj Centeret, hvor foreningen vil tage imod donationer i form af penge, mad, 

tøj og andre genstande. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for personer, der er ramt økonomisk af forskellige reformer, 
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såsom kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Midlerne kan blandt 

andet anvendes til reparation af donerede genstande, der skal sættes i stand, før de gives 

videre samt til køb af mad, julegaver, fødselsdagsgaver, julemad, juletræer og garn til grupper, 

der strikker ting til de berørte personer. Foreningen giver således ikke kontanter direkte til 

de berørte personer. 

Indsamlingsperiode:  

12-12-2016 til 11-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Næstved Sportsrideklub 

IN-nr.: 01659 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Mette Weirsøe, e-mail: info@nspr.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via fundraising og annoncering på hjemmesiderne www.NSPR.dk, 

www.nyridebane.nspr.dk og på foreningens Facebookside, annoncering i lokale og landsdæk-

kende medier, uddeling af foldere, salg af til- og frakort og julekalendere m.v.- samt salg af 

øvri-ge effekter, ligesom foreningen derudover vil afholde arrangementer, hvor en del af eller 

hele overskuddet går til formålet. Donationer gives via MobilePay eller bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens etablering af et nyt, stort ridebaneanlæg. I 

til-fælde af, at der er et overskydende beløb, efter formålet er opfyldt, eller såfremt formålet 

ikke kan realiseres, skal midlerne anvendes til gavn for medlemmerne i foreningen og 

ridesporten. Foreningen vil indgå aftaler med fonde m.v. vedrørende eventuel tilbagebetaling 

af store donati-oner i de sidstnævnte tilfælde. 

Indsamlingsperiode:  

15-11-2016 til 15-11-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-05-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Nørhald Musik- og Teaterforening (Æstetikken) 

IN-nr.: 00680 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mejerigade 5, 9650 Hadsund 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved billesalg i forbindelse med teaterforestilling. 

Indsamlingsområde: 

Underværket, 8900 Randers. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 05-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nørresundby Gymnasium og HF 

IN-nr.: 01575 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Studievej 14, 9400 Nørresundby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at eleverne donerer en dagsløn eller et kontant beløb til projektet. 

Derudover opstilles der indsamlingsbøsser og laves forskellige aktiviteter på skolen. 

Indsamlingsområde: 

Nørresundby og omegn. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for fattige elever i Sydafrika. 

Indsamlingsperiode:  

04-10-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 03-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nørre Åby Efterskole 

IN-nr.: 01188 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Olaf Nielsensvej 7, 5580 Nørre Aaby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at eleverne fra Nørre Åby Efterskole optræder ved fire shows, hvor 
folk via indsamlingsbøsser har mulighed for at give et bidrag. 
Indsamlingsområde: 

 Gågaden i Odense Centrum 

 Rosengårdscentret i Odense 

 Ved Bryggen i Vejle Centrum 

 Ved Super Brugsen i Nørre Åby 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Rietenbosh Primary School, Stellenbosch, Syd Afrika.  

Der skal indsamles 6000 kr. og disse midler skal gå til at give 40 børn skolematerialer, 

julegaver og julemad. 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

skolematerialer til Rietenbosh Primary School, Stellenbosch, Syd Afrika.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler ligeledes anvendes til materialer til Rietenbosh primary School, 

Stellenbosch, Syd Afrika.  

Indsamlingsperiode:  

29-11-2015 til 23-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nørrelands Sogns Menighedspleje 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frejasvej 39, 7500 Holstebro 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmesiden 

www.noerrelandskirken.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til ansøgere, som er bosiddende i Nørrelands 

Sogn i Holstebro. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2014 til 15-10-2014 
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15-04-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nørresundby Gymnasium og HF 

IN-nr.: 00434 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørresundby Gymnasium og HF 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at elever står med indsamlingsbøsser i indsamlingsområderne. 

områder. 

Indsamlingsområde: 

Aalborg, Nørresundby, Vestbjerg, Vodskov, Langholt, Grindsted og Vadum. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for to sorte townshipskoler i Pietermaritzburg, Sydafrika. 

Projektet støtter skolerne med et årligt beløb og bevilliger derudover hvert år scholarships til 

2 elever fra disse primary schools, så de kan fortsætte deres uddannelse på Alexandra High 

School. De agter at uddele endnu 2 scholarships i januar 2015. 

Indsamlingsperiode:  

Fra den 29. september 2014 kl. 08.00 til den 29. september 2014 kl. 17.00. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Nørresundby Gymnasium og HF 

IN-nr.: 01091 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Studievej 14, 9400 Nørresundby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at eleverne på Nørresundby Gymnasium og HF donerer en dagløn 

til projektet. 

Indsamlingen foregår endvidere ved opstilling af indsamlingsbøsser på skolen samt gennem 

aktiviteter på skolen.  

Indsamlingsområde: 

Nørresundby 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for fattige elever i Sydafrika 
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Indsamlingsperiode:  

26-10-2015 til 26-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

O 

OAC Danmark - Friluftsmissionen 

IN-nr.: 01430  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hvidovrevej 137, 2, 2650 Hvidovre  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.oac.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at drive foreningens arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Odder Roklub 

IN-nr.: 00833 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rylevej 85A, 8300 Odder 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.odderroklub.dk, Facebook samt ved opstilling af 

indsamlingsbøsse i Kvickly Odder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til medfinansiering af en eller flere konkurrencebåde til Odder 

Roklubs 4 nuværende og tidligere landsholdsroere under 23 år. 

http://www.oac.dk/


 
 
 

   

498 
 

Indsamlingsperiode:  

26-02-2015 til 30-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Odense Body Building Club 

IN-nr.: 00685 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rugårdsvej 23, 5000 Odense C – www.obbc.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.booomerang.dk, www.facebook.com,  

www.twitter.com og www.obbc.dk samt ved opstilling af indsamlingsbøsser hos OBBC. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelse af en multihal i tilknytning til 

træningscenteret og foreningen Odense Body Building Club (OBBC). Mindstemålet med 

indsamlingen er 120.000 kr. Såfremt dette mål ikke opnås, vil beløbet tilgå OBBC og anvendes 

i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

27-10-2014 til 28-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Olsen Bandens Fanklub DK   

IN-nr.: 01672 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bakkevænget 17, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund – www.olsenbandenfanklub.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet; hjemmeside samt Facebook. Desuden ved bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drifts- og arrangementsafvikling i Olsen Banden Fanklub DK’s frivillige 

og ulønnede arbejde – samt til fordel for bevaring af bygningen ”Det Gule Palæ”, som den 3.-4. 
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september 2016 blev flyttet fra BaneDanmarks arealer i København til Gedser Remise, hvor den 

skal renoveres og indgå i remisemuseets udstilling. 

Indsamlingsperiode:  

21-10-2016 til 20-10-2017  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 19-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Olsen Bandens Fanklub DK   

IN-nr.: 01220 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bakkevænget 17, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund – www.olsenbandenfanklub.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiderne www.olsenbandenfanklub.dk og 

www.olsenbandenfanclub.de  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for bevarelse, renovering og vedligeholdelse af bygningen 

”Det Gule Palæ”, kendt fra Olsen Banden på sporet (film nr. 7 fra 1975) 

Indsamlingsperiode:  

21-10-2015 til 20-10-2016  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 19-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Olsen Bandens Fanklub DK   

IN-nr.: 00704 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Rune Holm Clausen, Bakkevænget 17, 3600 Frederikssund - 

http://olsenbandenfanklub.dk/ 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via egen hjemmeside http://olsenbandenfanklub.dk/ og via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Olsen Bandens fanklubs generelle arbejde, herunder 

http://www.olsenbandenfanklub.dk/
http://www.olsenbandenfanclub.de/
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drift, arrangementsafvikling samt bevaring af bygningen ”Det Gule Palæ” på Banedanmarks 

arealer i Sydhavnen, der skal flyttes til ny lokation for bevaring. 

Indsamlingsperiode:  

21-10-2014 til 20-10-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

OMBOLD  

IN-nr.: 001369 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nyrnberggade 1, 2300 København S – www.ombold.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS og på www.ombold.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at skaffe midler til at få hjemløselandsholdet til Homeless World 

Cup i juli 2016.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 31-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

OMBOLD Gadefodbold 

IN-nr.: 00867 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nyrnberggade 1, 2300 København S – www.ombold.dk  
Indsamlingsmåde: 

Via Facebook, uddeling af flyers, sms-indsamling samt via hjemmesiden www.ombold.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for OMBOLD’s generelle arbejde med at facilitere 

gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte og OMBOLD’s  hjemløselandshold – herunder 

eventuelt at sende dem til Homeless World Cup i Amsterdam, hvis der indsamles nok midler.  

http://www.ombold.dk/
http://www.ombold.dk/
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Indsamlingsperiode:  

17-03-2015 til 01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Omsorgsklovnene 

IN-nr.: 01582 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ringstedvej 109, 4600 Køge 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering, indsamlingsbøsser, MobilePay, Swipp, Facebook og 

hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Omsorgsklovnene, herunder til kurser, 

kørsel, omsorgsklovnebesøg, kontor, materialer til leg og klovne samt mødeaktivitet. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 28-02-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Onsbjerg Lilleskole 

IN-nr.: 01530 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

e-mail: konto@onsbjerglilleskole.dk   
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via e-mails og på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Økonomisk hjælp til familie med kræftramt barn (Mille Nielsen).  

Indsamlingsperiode:  

26-07-2016 til 31-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

mailto:konto@onsbjerglilleskole.dk
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Forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Operation Dagsværk 

IN-nr.: 00388 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Studiestræde 24, 3. th., 1455 København K  - www.od.dk 

Kontaktperson: Rune Nordstrøm Pedersen, e-mail: rune@od.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt 

dag i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner, og at 

elevernes løn går direkte til Operation Dagsværk indsamling. Hertil vil der indsamles penge 

ved opstillede, lukkede indsamlingsbøsser af formstøbt plastmateriale på gader og stræder, 

såvel som sælge kaffe, kage og lignende.  

Indsamlingsområde: 

Hele Danmark 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et uddannelses og kapacitetsopbygningsprojekt for unge 

LGBT’ere (Lesbians, gays, bisexuals & transexsuals) i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

05-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget. Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 

dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Operation Dagsværk 

IN-nr.: 01032 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Studiestræde 24, 3. th., 1455 København K  - www.od.dk 

Kontaktperson: Anders Reimers Larsen, e-mail: andersrl@od.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt 

dag (den 4. november 2015) i private hjem, erhvervsvirksomheder eller offentlige 

institutioner. Lønnen, som betales til eleven, vil gå direkte til Operation Dagsværks 

indsamling. Dertil vil nogle elever indsamle penge i opstillede lukkede indsamlingsbøsser på 

gader og stræder. På enkelte skoler kan der endvidere være aktiviteter i form af kagesalg og 
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lignende, der strækker sig hen over hele ugen. 

Indsamlingsområde: 

Hele Danmark 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for unge gymnasieelever i Somaliland, i den nordlige del af 

Somalia. 

Indsamlingsperiode:  

02-11-2015 til 06-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort årligt senest to uger efter den 30. juni.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Operation Dagsværk 

IN-nr.: 01506 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Studiestræde 24, 3. th., 1455 København K - www.od.dk 

Kontaktperson: Anders Reimers Larsen, e-mail: andersrl@od.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt 

dag (d. 2. november) i private hjem, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. 

Lønnen som betales til eleven går direkte til Operation Dagsværks indsamling. Dertil vil nogle 

elever indsamle penge i opstillede indsamlingsbøsser. På enkelte skoler kan der være 

aktiviteter, der strækker sig over hele ugen med kagesalg o.lign., hvor overskuddet herfra går 

til indsamlingen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for unge guatemalanere. Midlerne anvendes bl.a. til at skabe 

uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge i Guatemala. 

Indsamlingsperiode:  

31-10-2016 til 04-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort årligt senest to uger efter 03-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Operation Tjernobyl-børn Bornholm 

IN-nr.: 00982 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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Nyker Hovedgade 41, 3700 Rønne 
Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af indsamlingsbøsser i butikker og på kontorer. 

Indsamlingsområde: 

Bornholm. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for transport af humanitær hjælp til fordel for børn og deres 

familier i Tjernobylområdet i Ukraine. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2015 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er godkendt. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Operation Tjernobyl-børn Bornholm 

IN-nr.: 01460 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nyker Hovedgade 41, 3700 Rønne 
Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af indsamlingsbøsser i butikker og på kontorer. 

Indsamlingsområde: 

Bornholm. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til transport af humanitær hjælp til fordel for børn og deres familier i 

Tjernobylområdet i Ukraine. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 01-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Orangutang Fonden 

IN-nr.: 00145 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amagertorv 13, 1160 København K  

Indsamlingsmåde: 
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Organisationens indsamlinger foregår via egen og eksterne hjemmesider, annoncering i print 

media, TV, radio, outdoor, sms, direct mail, accepteret telemarketing, sociale medier samt 

varesalg 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for beskyttelse af orangutanger og deres levesteder, 

udvik-ling hos lokalbefolkningen med hensyn til naturressourcemæssig bæredygtighed samt 

til information om den vilde orangutangs overlevelse og rydning af dens levested. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Fonden er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark  

IN-nr.: 01490 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår i bevægelsens blad, på hjemmesiden samt på møder, 

kurser og til stævner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens arbejde. Foreningen varetager interesser for 

mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden samt arbejder 

for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbredelsen af kendskab til vilkår og 

muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.  

Indsamlingsperiode:  

27-07-2016 til 26-07-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 25-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Ordet og Israel 

IN-nr.: 00106 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vejby Centervej 46, 8240 Risskov – www.ordetogisrael.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår i bevægelsens blad, på hjemmesiden samt på møder, 

kurser og til stævner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at kristne skal få Bibelens syn på folket Israel og folket Israel 

Bibelens syn på Jesus Kristus samt at give kristne mulighed for at betale af på den 

taknemmelighedsgæld, vi som kristne har over for Israel. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

 

 

Organdonation – ja tak 

IN-nr.: 01780 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: lasse@organdonation-ja-tak.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.organdonation-ja-tak.dk, hertil links 

på Facebook og Instagram. Annoncering i forskellige medier kan tillige forekomme. Der kan 

bidrages via bankoverførsel, betalingskort og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde. ”Organdonation - ja tak” oplyser 

dan-skerne om organdonation og arbejder for at hæve donorraten i Danmark og forbedre 

vilkårene for de kronisk syge danskere og deres familier, som står på venteliste til et nyt 

organ. Målet med foreningens arbejde er at redde liv og give denne oversete patientgruppe en 

bedre tilværelse. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.ordetogisrael.dk/
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01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

P 

PACT 

IN nr.: 01447 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via pactforening.dk, Betternow,dk og Facebook samt ved deltagelse i 

Folkeløbet sammen med foreningen Proof of Life. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for motionsaktiviteter i PACT, som er en frivillig 

idrætsforening for kræftoverlevere og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

15-05-2016 til 14-05-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-11-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Parkinsonforeningen 

IN nr.: 00105 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.parkinson.dk, på Facebook, 

foreningens medlemsblad Parkinson Nyt, via annoncer i tidsskrifter, på 

indsamlingsplatformen Betternow, i nyhedsmedier samt på sociale medier og via SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 
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Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til aktiviteter i foreningens regi, herunder f.eks. rådgivning, 

kurser, temamøder, udfærdigelse af informationsmateriale (blad, pjecer, hjemmeside, sociale 

medier) samt diverse arrangementer og kampagner. Aktiviteterne retter sig både mod 

medlemmer samt fagligt personale så som neurologer og fysioterapeuter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi 

IN nr.: 00845 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Banetoften 26, 4700 Næstved – www.lyle.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.lyle.dk, SMS, MobilePay, Facebook, Twitter og 

andre sociale medier, annoncer, radio og TV. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til etablering af en selvejende institution, der skal sikre den fortsatte 

drift af ”Rehabiliteringscenter Dallund”, der ellers lukker den 30. juni 2015. Stedet vil blive 

omdømt til ”Kræftrehabiliteringscenter Dallund”. 

Indsamlingsperiode:  

16-02-2015 til 25-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-01-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Periamma 

IN nr.: 01143 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.periamma.org, via hjemmesiden 

http://www.periamma.org/


 
 
 

   

509 
 

www.betternow.org, og via Facebook samt ved et online-event og ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formålsparagraf. 

Indsamlingsperiode:  

26-10-2015 til 01-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Plan Danmark Fonden 

IN.nr.: 00009 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Borgergade 10, 2., tv., 1300 København K – www.plandanmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Udsendelse af fysiske og elektroniske direct mails, magasinet ”PlanNyt”, foreningens 

hjemmeside www.plandanmark.dk, SMS-donationer, hængeskilte, TV, radio, bannere, 

SEO/SEM, outdoor, print, indrykning af printannoncer i dag- og fagblade, indsamlingsbøsser i 

forbindelse med udstillinger og foredrag samt hos virksomheder og butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Plan Danmarks almennyttige arbejde jf. fondens 

vedtægter. Specifikke formål er Planfadder, Plans Pigefond, skoleprojekter, slumprojekter, 

nødhjælp, Plans generelle arbejde 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Plastic Change 

IN-nr.: 00802 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Henningsens Alle 16, 2900 Hellerup / www.plasticchange.org  

http://www.betternow.org/
http://www.plandanmark.dk/
http://www.plasticchange.org/
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Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesider herunder www.growthtrade.org og www.plasticchange.org samt via Plastic 

Change på Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning og oplysningsarbejde vedrørende 

plastikforurening af naturen.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2015 til 14-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Plastic Change 

IN-nr.: 00161 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Henningsens Alle 16, 2900 Hellerup / www.plasticchange.org 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på foreningens hjemmeside, Facebook samt via SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at dokumentere plastikforureningen, formidle projektet samt 

til at ændre forbruget af plastik.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Politikens Lokalaviser 

IN-nr.: 01013 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

P. Hiort Lorenzens Vej 2, 8000 Århus C / www.politikenslokalaviser.dk    

http://www.growthtrade.org/
http://www.plasticchange.org/
http://www.plasticchange.org/
http://www.politikenslokalaviser.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Caremaker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en permanent opførelse af værket Den Uendelige Bro ved 

kysten i Aarhus.  

 

I tilfælde af, at Aarhus Kommune ikke opfører broen, skal midlerne anvendes til fordel for 

fonden bag udstillingen Sculpture By The Sea. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for fonden bag udstillingen Sculpture By The Sea. 

Indsamlingsperiode:  

08-07-2015 til 16-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 15-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Positivgruppen                                                                                                       IN-nr.: 00124 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg 

Indsamlingsmåde: 

Annoncering gennem relevante medier for hiv-positive samt ved uddeling/udsendelse af 

girokort til personer berørt af hiv og aids – f.eks. organisationer samt deres medlemmer og 

pårørende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for psykosocial støtte til hiv-positive og aids-syge homo- og 

biseksuelle mænd fortrinsvis i det storkøbenhavnske område. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Positivgruppen 
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IN-nr.: 01044 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg 

Indsamlingsmåde: 

Annoncering gennem relevante medier for hiv-positive samt ved udsendelse af girokort til 

personer berørt af hiv og aids – f.eks. organisationer samt deres medlemmer og pårørende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for psykosocial støtte til hiv-positive og aids-syge homo- og 

biseksuelle mænd fortrinsvis i det storkøbenhavnske område. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Positivgruppen 

IN-nr.: 01585 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering gennem relevante medier for hiv-smittede samt ved 

uddeling/udsendelse af girokort til personer berørt af hiv og aids, organisationer, deres 

medlemmer og deres pårørende.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for psykosocial støtte til hiv-positive og aids-syge homo- og 

biseksuelle mænd fortrinsvis i det storkøbenhavnske område. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Projekt U-landshjælp til Selvhjælp (PULS) 
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IN-nr.: 00120 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kabbelvej 41, 7620 Lemvig  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved foredragsvirksomhed, bankoverførsler, 

hjemmeside og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for U-landshjælp til Selvhjælp i u-lande. Midlerne går 

fortrinsvis til fattige kvindegrupper, men også til børnearbejdere, skoler og værksteder, hvor 

de unge kan lære et håndværk, så de kan klare sig selv. Desuden oplæring af fattige bønder, så 

de kan få bedre udbytte af deres jord. Derudover forebyggelse af kvindelig omskæring, som 

foregår via undervisning.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Promissio 

IN-nr.: 00071 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. / www.promissio.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.promissio.dk, Facebook, MobilePay og SWIPP. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Promissios arbejde i Afrika: mission, undervisning, 

udvikling, evangelisation og kirkevækst, diakonalt/socialt arbejde og nødhjælp. De 

indsamlede midler anvendes endvidere til fordel for Promissios arbejde i Danmark: fremme 

engagement i missionsarbejde og fortalervirksomhed/oplysning om afrikanske kirkers 

forhold.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.promissio.dk/
http://www.promissio.dk/
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Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Proof of Life 

IN-nr.: 01453 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ved slusen 32z, M/S Drente, 2300 København S/www.proofoflife.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.folkeløbet.proofoflife.dk og peer to peer 

platform. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for fysiske aktiviteter for medlemmer og potentielle 

medlemmer af foreningen. 

Indsamlingsperiode:  

06-05-2016 til 20-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Prostatakræftforeningen PROPA 

IN-nr.: 01452 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jernbanegade 23 B, 4000 Roskilde 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.folkelobet.proofoflife.dk i forbindelse med 

eventet ”Folkeløbet”, som er en stafet over flere dage fra Skagen til Allinge i forbindelse med 

Folkemødet.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for fysiske aktiviteter for medlemmer og potentielle 

medlemmer af PROPA (Prostatakræftforeningen). 

Indsamlingsperiode:  

http://www.folkelobet.proofoflife.dk/
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06-05-2016 til 20-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Psoriasisforeningen 

IN-nr.: 00747 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved medlemsblad, ved pressemeddelelser samt indslag i TV. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i psoriasis og psoriasisgigt. 

Indsamlingsperiode:  

15-12-2014 til 15-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Psoriasisforeningen 

IN-nr.: 00169 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, informationsmateriale, e-mail og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i psoriasis og psoriasisgigt. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Psoriasis Forskningsfonden 

IN-nr.: 01357 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via medlemsblad, på hjemmeside og Facebook samt gennem 

pressemeddelelser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i psoriasis og psoriasisgigt. 

Indsamlingsperiode:  

16-02-2016 til 15-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 2 uger efter 14-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Psykiatrifonden 

IN-nr.: 00165 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hejrevej 43, 2400 København NV / http://www.psykiatrifonden.dk/ 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår på websites, via SMS, MobilePay, sociale medier, 

www.betternow.dk, www.vimobil.dk o.lign. Derudover i foreningens blad Psykiatri- 

Information og i foreningens tryksager samt annoncer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Psykiatrifondens arbejde for at sikre bedre psykisk 

trivsel i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

http://www.betternow.dk/
http://www.vimobil.dk/
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PST- Psyko Social Tænketank  

IN-nr.: 01790 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Kenneth Laursen, E-mail: Kenneth.laursen@laursen.mail.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via PST’s Facebookside samt MobilePay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Psyko Social Tænketank’s oplysningsarbejde vedrørende 

problemstillinger omkring psykiske lidelser, såsom depression, angst og spiseforstyrrelser 

hos især unge men også hos voksne. Der kan være tale om fx prospekter eller annoncering 

viaFacebook, ligesomforeningen to gange årligt afholder et seminarmed formidling af ny 

forskning indenfor det kliniske område samt i forhold til samfundsrelevans for relevante 

gæster (faggrupper). 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

PTU- Livet efter ulykken 

IN-nr.: 00140 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Landsforeningen af Polio-, Trafik- Ulykkesskadede (PTU), Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre / 

www.ptu.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.ptu.dk samt ved opstilling af 

indsamlingsbøsser i Københavns Lufthavn.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens generelle foreningsarbejde. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

http://www.ptu.dk/
http://www.ptu.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Q 

 

R 

RAAR 

IN-nr.: 00884 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

P. Knudsensgade 7, 1. th, 2450 København SV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via RAAR’s egen kommende hjemmeside, www.raar.dk,  samt via 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde. RAAR støtter og hjælper 

ressourcesvage misbrugere, pårørende og medafhængige. RAAR’s mission er at yde personlig 

– og på sigt økonomisk – støtte til misbrugere, der ønsker hjælp og støtte til misbrugs-

behandling.  

Indsamlingsperiode:  

23-03-2015 til 22-03-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Raise4Fun 

IN-nr.: 01319 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hjemmeside: www.raise4fun.dk , e-mail: enkeboell@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside og på Facebook gennem donationer, 

http://www.raise4fun.dk/
mailto:enkeboell@gmail.com
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sponsorater, salg af merchandise samt lotteri.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftramte børn på rigshospitalet.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2015 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Raise4Fun 

IN-nr.: 01686 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hjemmeside: www.raise4fun.dk , e-mail: enkeboell@gmail.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via annoncering på foreningens hjemmeside og Facebookside, 

sponsorater og donationer, samt ved salg af merchandise. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftramte børn på rigshospitalet.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Rajo Organisation 

IN-nr.: 01334 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ny Carlsberg Vej 1, st. tv., 1760 København V. E-mail: amina.jibrel@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via sociale medier, herunder Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram 

m.v.. Yderligere vil indsamlingen ske ved afholdelse af events og via indsamlingsbøsser.  

Indsamlingsområde: 

http://www.raise4fun.dk/
mailto:enkeboell@gmail.com
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Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe befolkningen i Somaliland/Somalia, herunder børn af 

fattige, handicappede og mentalt og fysiske syge og børn, som er forældreløse og hjemløse.  

Indsamlingsperiode:  

15-02-2016 til 15-02-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Randers Freja Fodbold 

IN-nr.: 00638 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Viborgvej 92a , 8920 Randers SV 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser ved Randers FC’s arrangementer/kampe på 

stadionområdet. 

Indsamlingsområde: 

Randers Stadion. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til tifo-fanmaterialer, herunder stof, maling og flag.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 30-09-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Randers Kommune  

IN-nr.: 01317 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Laksetorvet , 8900 Randers  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Randers Kommunes hjemmeside, Facebook, MobilePay, bypyloner 

samt flyers. Indsamlingen foregår endvidere ved fremsendelse af e-mails til virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal – som led i en samlet udvikling af Doktorparken i Randers – anvendes til etable-
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ring af en ny, moderne fuglevoliere med fokus på fuglenes trivsel i naturlige omgivelser, 

hyggelige opholdsrum med udsigt over søen, faciliteter til muliggørelse af kioskudsalg ved 

arrangementer i parken samt til fortælling om parkens 100-årige historie, herunder gennem 

billeder, såvel fysisk i parken som ved digitale løsninger. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at hele formålet er opfyldt, skal de oversky-

dende midler anvendes til fordel for etablering af en pæleskov tilknyttet parkens legeplads.   

Indsamlingsperiode:  

15-02-2016 til 30-04-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Red Barnet 

IN-nr.: 00046 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenørns Allé 12, 1634 København V – www.redbarnet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved direct respons, TV, SMS-donationer, Mobile-

Pay/Swipp, telefon med støttebidrag, gironumre, www.redbarnet.dk, indsamlingsbøsser, 

sociale medier – Online platforme, Aid builder, Facebook, indstik i blade, direct mail og 

samarbejdsaftaler med virksomheder, f.eks. via salg.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Red Barnets formål, som er at hjælpe, direkte og 

indirekte, de dårligst stillede børn, såvel national som internationalt (jf. Red Barnets 

vedtægter § 1, stk. 1).  

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Red Barnet 

http://www.redbarnet.dk/
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IN-nr.: 00792 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rosenørns Allé 12, 1634 København V – www.redbarnet.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via www.redbarnet.dk, sms, Facebook samt nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i Sierra Leone, Guinea og Liberia til arbejdet for bekæmpelse af ebola. 

Indsamlingsperiode:  

15-09-2014 til 15-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-03-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Red Orangutangen 

IN nr.: 00095 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amagertorv 13, 3., 1160 København K  
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via egne og eksterne hjemmesider, annoncering i print 

media, TV, radio, outdoor, sms, direct mail, sociale medier og varesalg. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes alene til fordel for redning, rehabilitering og genudsættelse af 

orangutanger på Borneo. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Ree Park Conservation Foundation 

IN-nr.: 00624 

http://www.redbarnet.dk/
http://www.redbarnet.dk/
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Generatorvej 8D, 2. th., 2860 Søborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet, herunder Facebook, Youtube og www.reepark.dk samt i 

Ree Park Safari v. Ebeltoft, nyhedsbreve og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for udstyr til de lokale rangers samt andre 

naturbeskyttelsesforanstaltninger ved Karen Blixen Camp i Mara North Conservancy i Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

23-09-2014 til 23-09-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Refugees Welcome 

IN-nr.: 01264 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningensgade 14, 1420 København K 

www.refugeeswelcome.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.refugeeswelcome.dk og www.refugees.dk, 

Face-book, elektroniske nyhedsbreve samt MobilePay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær og økonomisk støtte til asylansøgere og flygt-

ninge, med hovedvægt på at tilvejebringe den fornødne juridiske bistand i asylbehandlingen 

og eventuelt under integration. Midlerne skal endvidere anvendes til organisationens 

oplysningsarbejde i forhold til flygtninge, asylansøgere, medlemmer, relevante aktører samt 

andre interesserede. En del af midlerne kan anvendes til honorar til formanden for dennes 

særlige opgaver, herunder undervisning af de frivillige rådgivere. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.reepark.dk/
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Refugees Welcome 

IN-nr.: 00955 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningesgade 14, 1420 København K 

www.refugeeswelcome.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.refugeeswelcome.dk, nyhedsbreve, MobilePay og Facebook 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær og økonomisk støtte til asylansøgere og 

flygtninge, således at der tilvejebringes den fornødne juridiske bistand i asylfasen og 

eventuelt under integrationen. Midlerne skal endvidere anvendes til organisationens 

oplysningsarbejde til asylansøgere, medlemmer og andre relevante aktører. 

Midlerne kan lejlighedsvist gå til formanden En del af midlerne kan blive anvendt til et 

honorar til formanden, for dennes særlige opgaver. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Refugees Welcome 

IN-nr.: 01407 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningesgade 14, 1420 København K 

www.refugeeswelcome.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay, Facebook og støttearrangement på en café. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for, at aktive i Refugees Welcome kan rejse til den græske ø 

Lesbos og deltage i det frivillige arbejde med modtagelse af flygtninge. Derudover skal 

midlerne anvendes til fordel for indkøb af madvarer og andre fornødenheder til flygtningene.   

Indsamlingsperiode:  

26-11-2015 til 10-01-2016 

http://www.refugeeswelcome.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 09-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Refugees Welcome 

IN-nr.: 01415 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dronningesgade 14, 1420 København K 

www.refugeeswelcome.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.booomerang.dk og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af hjemmesiden www.refugees.dk, herunder løn 

til de to redaktører for den første måned og betaling for programmering.  

Indsamlingsperiode:  

27-04-2015 til 03-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Erklæring om anvendelse af overskud forventes offentliggjort senest to uger efter den 07-06-

2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Refugees Welcome 

IN-nr.: 01743 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Trampolinhuset , Thoravej 7, 2400 KBH NV.  

www.refugees.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, e-mail, nyhedsbreve og hjemmesiden www.refugees.dk. 

Hertil MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til informationsarbejde via hjemmesiden www.refugees.dk, som 

hører under Refugees Welcome. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.refugees.dk/
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01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 30-06-2017 

 

Refugees Welcome 

IN-nr.: 01675 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Trampolinhuset, Thoravej 7, 2400 KBH NV.  

www.refugeeswelcome.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.refugeeswelcome.dk, Facebook samt 

nyhedsbreve pr. e-mail. Der anvendes MobilePay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær og økonomisk støtte til asylansøgere og flygt-

ninge, blandt andet ved at tilvejebringe fornøden juridisk bistand både i asylfasen og under 

den senere integration. Midlerne skal endvidere anvendes til til fordel for oplysningsarbejde 

henvendt til asylansøgere, flygtninge og andre personer.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter den 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Rescue Team 

IN nr.: 00131 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.rescueteam.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.rescueteam.dk, e-mail, 

Facebook, SMS, indstik i ugeaviser samt ved telefonisk henvendelse til medlemmer.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes i henhold til foreningens fomål, som er at afhjælpe fysisk, 

psykisk og åndelig nød samt at oplyse herom. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

http://www.rescueteam.dk/
http://www.rescueteam.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Retten til Liv 

IN-nr.: 00764 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten 

Indsamlingsmåde: 

Via internettet – via et dankortmodul på foreningens hjemmeside www.rettentilliv.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Retten til Livs aktiviteter.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Retten til Liv 

IN-nr.: 01283 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten/www.rettentilliv.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via et dankortmodul på foreningens hjemmeside www.rettentilliv.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Retten til Livs aktiviteter. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.rettentilliv.dk/
http://www.rettentilliv.dk/
http://www.rettentilliv.dk/
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Reuving IVS 

IN-nr.: 01328 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vesterbrogade 29 A, 1. th., 1620 København V/www.spisfestival.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.kickstarter.dk, ved indsamlingsarrangementer som 

bankoaftener og tombolaarrangementer, Instagram, Facebook og www.spisfestival.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af materiale som pynt, kulisser, m.m samt 

finansiering af leje af venue Volume til madfestivalen ”Spis – en bid af verden”, som indsamler 

arrangerer. Arrangementet afholdes den 2.-3. april 2016.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes som 

delvis betaling af arrangementerne. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes som opsparing til afholdelse af endnu et arrangement eller 

gives som donation til velgørenhed.  

Indsamlingsperiode:  

03-02-2016 til 03-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Riders with heart  

IN-nr.: 01741  
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kim Konstanstin Sølbeck, kks@riderswithheart.com  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Betternow og Facebook. Der benyttes MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

http://www.kickstarter.dk/
http://www.spisfestival.dk/
mailto:kks@riderswithheart.com
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Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge på børneafdelingerne i Danmark. Midlerne 

bruges hovedsageligt på events, der kan give børnene en oplevelse. Såfremt der indsamles 

flere midler end nødvendigt til opfyldelse af formålet, skal de overskydende midler doneres til 

specifikke formål på børneafdelingerne.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ringsted Kommune 

IN-nr.: 01330 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Marianne Olsen. E-mail: maro@ringsted.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser, MobilePay og Swipp, samt via afholdelse af 

arrangementer og events i Ringsted Kommune. 

Indsamlingsområde: 

Ringsted Kommune.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at sikre rent vand, bedre toiletforhold og viden om hygiejne til 50 

skoler i Myanmar via UNICEF Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ringsted Museumsforening 

IN-nr.: 00407 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Køgevej 41, 4100 Ringsted 

Indsamlingsmåde: 

Opstilling af indsamlingsbøsser under Ringsted Middelalderfestival 

Indsamlingsområde: 

Ringsted bymidte 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skænkes til Museum Vestsjælland, hvor de skal hensættes til Ringsted 
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Middelalderfestival 2016 

Indsamlingsperiode:  

14-08-2014 til 17-08-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Rising Hope 

IN-nr.: 01401 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kontaktperson: Stine Andersen. E-mail: risinghopedenmark@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.risinghope.dk samt foreningens Facebook-side, 

via salg af kage til 48-timers festival og Couleur Café på Nørrebro, uddeling af foldere på 

relevante universiteter efter aftale samt via donationer fra virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er udvikling og støtte af 

forskellige initiativer, der udvikler grundlag for forbedring af marginaliserede gruppers 

levevilkår.  

Indsamlingsperiode:  

Fra den 20-04-2016 til den 19-04-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ronald McDonald BørneFond 

IN-nr.: 00914 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 12, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.rmhus.dk og www.rmbornefond.dk, SMS-

donationer, mobildonationer, Swipp, MobilePay, skriftligt materiale, annoncering, Facebook, 

Instagram, radio samt ved opstilling af indsamlingsbøsser på McDonalds restauranterne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

http://www.rmhus.dk/
http://www.rmbornefond.dk/
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens almennyttige formål, som er at etablere og drive 

et eller flere Ronald McDonald Huse, samt støtte forskning og andre programmer til gavn for 

børn i Danmark med eller som følge af alvorlig sygdom.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ronald McDonald BørneFond 

IN-nr.: 01344 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 12, 2100 København Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.odendo.dk, www.betternow.org/dk/rmhus, 

www.rmhus.dk og www.rmbornefond.dk. Derudover sker indsamlingen via SMS-donationer, 

Swipp, MobilePay, skriftlig materiale, annoncering, Facebook, Instagram og via radio. 

Indsamlingsbøsser vil blive opstillet i McDonalds-restauranter i hele indsamlingsperioden og 

ligeledes i forbindelse med restauranternes afholdelse af McHappy-days.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at etablere og drive Ronald McDonald huse samt til at støtte 

forskning og andre programmer til gavn for børn i Danmark som følge af alvorlig sygdom. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Rygmarvsbrokforeningen 

IN nr.: 00689 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Meteorvej 9B, 8700 Horsens – www.rygmarvsbrokforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved annoncering via TV og trykte medier, via Facebook og hjemmesiden 

www.rygmarvsbrokforeningen.dk, SMS-donation (RYG til 1245) og Mobile Pay. 

http://www.odendo.dk/
http://www.betternow.org/dk/rmhus
http://www.rmhus.dk/
http://www.rmbornefond.dk/
http://www.rygmarvsbrokforeningen.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Rygmarvsbrokforeningens generelle arbejde, herunder 

vej-ledning og støtte til familier og voksne med diagnosen rygmarvsbrok. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Regnskab modtaget. Erklæring om anvendelse af overskud forventes offentliggjort senest to 
uger efter den 24-04-2016. 
 

 

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 

IN nr.: 01093 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Græsted Vænge 49, 3230 Græsted – www.rygmarvsbrokforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.rygmarvsbrokforeningen.dk, via Facebook, via 

SMS (”RYG” til 1245) samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Rygmarvsbrokforeningens generelle arbejde samt til 

driften heraf. 

Indsamlingsperiode:  

05-10-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 
 

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 

IN nr.: 01619 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Græsted Vænge 49, 3230 Græsted – www.rygmarvsbrokforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.rygmarvsbrokforeningen.dk, via 

Facebook, via SMS samt MobilePay. 

http://www.rygmarvsbrokforeningen.dk/
http://www.rygmarvsbrokforeningen.dk/
http://www.rygmarvsbrokforeningen.dk/
http://www.rygmarvsbrokforeningen.dk/


 
 
 

   

533 
 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med og for familier, børn og unge 

med diagnosen rygmarvsbrok, herunder til vejledning og støtte, til at bringe medlemmerne 

sammen i sociale netværk og til vedligeholdelse af foreningens sociale netværk og IT-udstyr. 

Indsamlingsperiode:  

10-10-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 
 

Ryhallerne 

IN nr.: 01348 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: helms@gefiberpost.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesider, Facebook og MobilePay. Derudover vil der blive 

hængt plakater op i Ry Hallen.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at købe inventar og aktivitetsudstyr i den udbygning af Ry 

Hallerne, der står færdig til sommer 2016.  

Et eventuelt overskydende beløb skal anvendes til at optimere hallens aktiviteter i øvrigt.   

 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 
 

Røde Kors 

IN nr.: 00051 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Blegdamsvej 27, 2100 København Ø. / www.rodekors.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via markedsføring i egne og eksterne medier, via rødekors.dk, sociale medier, tv, donation via 

http://www.rodekors.dk/
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sms, giro/bankoverførsel samt indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Røde Kors’ hjælpearbejde til fordel for udsatte 

mennesker i Danmark og rundt omkring i verden.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Røde Kors Haderslev - Hjertegaven 

IN nr.: 01077 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kroghskobbel 109, 6100 Haderslev / www.rodekors.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via pressedækning og kampagne via Jyske Vestkysten, netværksdeling, 

Hjertegavens Facebook side og auktioner. Private, virksomheder og butikker mv. opfordres til 

at støtte Hjertegaven. Der bliver taget personlig kontakt til virksomheder, butikker, mv. for at 

få sponsorgaver til Facebook auktionen og den fysiske auktion d. 5. december 2015. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at skaffe midler til julehjælp i form af fødevarer for trængte og 

udsatte familier, herunder især børnefamilier. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 06-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Røde Kors Haderslev  

IN nr.: 01637 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lindevej 8, 6100 Haderslev  

http://www.rodekors.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via kontante donationer, mobilepay, SWIPP, auktion af donerede 

effekter og fundraising. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af fødevarekasser til trængte børnefamilier i Haderslev 

Kommune. 

Indsamlingsperiode:  

12-11-2016 til 04-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-06-2017 

 

 

S 

Sailing Sclerosis Foundation  

IN nr.: 00824 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Refshalevej 147, 3.tv., 1432 København K 
www. sailingssclerosis.com    
Indsamlingsmåde: 

Online via sailingssclerosis.com og betternow.dk, samt Facebook, Twitter og LinkedIn. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål. Organisationen vil ændre 

opfattelsen af multipel sclerose ved at vise, hvad der er muligt, når personer med en kronisk 

sygdom er bemyndiget til at erobre deres individuelle udfordringer ved at engagere personer, 

hvis liv er berørt af multipel sclerose og udvikling af netværk som grundlag for livsændrende 

adfærd.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 01-02-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 31-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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SamfundsTanken  

IN nr.: 01130 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Hvalpsundvej 58, 9220 Aalborg Øst 
Indsamlingsmåde: 

Via www.samfundsTanken.dk, www.GoFundme.com, MobilePay, sociale medier såsom 

LinkedIn, Facebook og eventuelt Twitter samt relevante forums. Foreningen vil desuden 

holde oplæg om foreningens arbejde og her reklamere for indsamlingen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen ”SamfundsTankens” arbejde i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

12-10-2015 til 12-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 11-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

SamfundsTanken  

IN nr.: 01757 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Langebjergvænget 19A, 4000 Roskilde 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.samfundstanken.dk, sociale medier såsom Face-

book, LinkedIn og Twitter samt relevante fora. Foreningen holder desuden oplæg om forenin-

gens arbejde, hvor der tillige reklameres for indsamlingen. Der anvendes MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Samfundstankens arbejde i overensstemmelse med 

forenin-gens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

13-10-2016 til 12-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 11-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.samfundstanken.dk/
http://www.gofundme.com/
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Samsøkologisk  

IN nr.: 01146 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Langgade 12, 8305 Samsø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiden www.samsokologisk.dk, samt via 

Mobilepay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Jordbrugsfonden Samsøkologisk, herunder til køb af jord til 

økologisk landbrug for unge landmænd.  

Indsamlingsperiode:  

19-10-2015 til 19-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 18-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

SAND Nordjylland  

IN nr.: 01389 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Louisegade 1, 3. th. 9000 Aalborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS, Mobilepay, Swipp, Facebook, egen hjemmeside, evt. billetbu-

reauer samt kontant ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til forebyggelse af hjemløshed, hjælp til hjemløse, særligt brugere af 

opholdssteder og varmestuer, gadehjemløse, organisering af hjemløse og så vidt muligt 

integrati-on af hjemløse.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 31-01-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-07-2017. 

http://www.samsokologisk.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Saralystfonden  

IN nr.: 01227 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Saralystfonden, c/o Dorthe Suell, Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg 
www.saralystfonden.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og hjemmesiden www.saralystfonden.dk, under foredrag 

samt ved annoncering i aviser og blade. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i økonomisk vanskeligt stillede familier i 

Dan-mark samt til sociale projekter for mennesker i Danmark. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 01-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 01-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen 

IN nr.: 00039 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mosedalsvej 15, 2500 Valby 

www.scleroseforeningen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, indsamling via 

støtte-stregkoder i udvalgte butikker o.l. uddeling af informationsmateriale med girokort, 

betalingstelefonnumre, øvrige bidragsnumre og link til online betalingsmuligheder. 

Information og annoncering i presse/massemedier evt. med girokort, betalingsnumre og link 

til online betalingsmuligheder. Afholdelse af koncerter og events. Salg af støtteprodukter. 

Privatindsamlinger og andre donationsmuligheder via SMS, Scleroseforeningens hjemmeside, 

Facebookprofil og andre internetsider – herunder www.betternow.dk og elektriske medier, 

herunder mobiltelefoner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

http://www.saralystfonden.dk/
http://www.saralystfonden.dk/
http://www.scleroseforeningen.dk/
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Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Scleroseforeningens formål: Patientstøtte, 

information og forskning. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Esbjerg/Fanø 

IN nr.: 00835 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idræts Allé 26, 6710 Esbjerg V 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via flaskebon-boks i Nordby, Andrup, Esbjerg, Hviding, Ribe og på Fanø, 

via indsamling af bidrag hos forretninger i Esbjerg, Ribe og på Fanø, via auktion via 

Lauritz.com og via en støttekoncert i Torvehallerne i Vejle.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Scleroseforeningens tre formål: forskning, patientstøtte 

og information.  

Indsamlingsperiode:  

20-02-2015 til 31-12-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Esbjerg/Fanø 

IN nr.: 01468 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kvasen 8, 6710 Esbjerg V 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved donationsknappen på pantautomaterne i Min Købmand, 

Majgårdsparken 5, 6705 Esbjerg Ø og Tempo Spar, Strandvejen 27, Fanø Bad, 6720 Fanø. 

Indsamlingsområde: 
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Esbjerg og Fanø kommuner. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose. 

Indsamlingsperiode:  

25-05-2016 til 31-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Guldborgsund/Lolland 

IN nr.: 00828 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Krukholmvej 15, 4900 Nakskov 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af Bon-bokse og indsamlingsbøtter hos SPAR Købmænd. 

Boksene og bøtterne vil blive tømt cirka en gang i kvartalet.   

Indsamlingsområde: 

Guldborgsund Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose samt diverse aktiviteter i 

lokalafdelingen.  

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 31-12-2015.  

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Herning 

IN nr.: 00798 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Koustrup Mark 116, Lind, 7400 Herning 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af bon-bokse og indsamlingsbøsser i SPAR-butikker i 

Herning Kommune.  

Indsamlingsområde: 

Herning Kommune. 
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dels forskning i sclerose og aktiviteter i 

Scleroseforeningens lokalafdeling i Herning. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Herning 

IN nr.: 01347 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nils Lund, e-mail: nilslund@youmail.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af flaskebon-bokse og indsamlingsbøsser i SPAR-butikker 

i Herning Kommune.  

Indsamlingsområde: 

Herning Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dels forskning i sclerose og aktiviteter i 

Scleroseforeningens lokalafdeling i Herning. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. København & Frederiksberg 

IN nr.: 00789 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Toftegårds Alle 16, 3.th. 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved tildelt returpant i SPAR butikkerne på Frederiksberg Allé 53, 

Classensgade 44 og Frederiksborgvej 155 i henholdsvis Frederiksberg og Københavns 

Kommune. Den foregår endvidere ved MS Walk and Talk i Valbyparken, Københavns 

Kommune i august/september 2015. (Dato endnu ikke fastlagt) 
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Indsamlingsområde: 

København og Frederiksberg Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Halvdelen af midlerne tilfalder Scleroseforeningens hovedorganisation, og skal anvendes til 

fordel for til forskning og til landsdækkende aktiviteter. Den anden halvdel tilfalder 

lokalafdelingen KBH & FRB, der anvender beløbet til sociale arrangementer for foreningens 

medlemmer. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Midtfyn 

IN nr.: 00840 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Bodil Franch, Hebevej 18, 5800 Nyborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser til donation af flaskeboner i Spar 

Købmænd. 

Indsamlingsområde: 

Mors-Thy området. 

Indsamlingens formål: 

1/3 af midlerne anvendes til forskning i sclerose. 2/3 går til velgørende formål for 

scleroseramte og deres familier i overensstemmelse med lokalforeningens forretningsorden. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Midtfyn 

IN nr.: 01308 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Bodil Franch, Hebevej 18, 5800 Nyborg 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser til donation af flaskeboner i Spar 

Købmænd. 

Indsamlingsområde: 

Mors-Thy området. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose, oplysningskampagner samt andre 

velgørende formål til fordel for scleroseramte og deres familier.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Morsø-Thisted 

IN nr.: 00801 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Næstrupvej 57, 7700 Thisted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af bonbokse ved flaskeautomater og indsamlingsbøsser i 

SPAR kædens butikker i Mors-Thy området.( SPAR, Min Købmand, Eurospar, Kiwi og Meny.).   

Indsamlingsområde: 

Mors-Thy området. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i Sclerose og til aktiviteter i lokalafdelingen. 

Fordeling: 3000 kr. i aktivitetspræmie til lokalafdelingen – derefter 50 % til forskning og 50 % 

til lokalafdelingen. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 30-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-05-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Morsø-Thy 

IN nr.: 01309 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Degnestræde 4, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors 
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via bon bokse ved flaskeautomater og ved opstilling af 

indsamlingsbøsser i butikker.    

Indsamlingsområde: 

Sparkædens butikker i Mors-Thy-området og butikken Letkøb i Amtoft Thy. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til forskning i Sclerose og til aktiviteter i lokalafdelingen. Midlerne 

bliver fordelt således, at 3000 kr. går til en aktivitetspræmie til lokalafdelingen. De resterende 

midler skal fordeles med 50 procent til forskning i sclerose og 50 procent til lokalafdelingen. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2016 til 30-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29-05-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Nordsjælland Vest 

IN nr.: 00837 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-vest 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og postkasser til brug for 

indsamling af flaskeboner. 

Indsamlingsområde: 

Frederikssund og Halsnæs kommuner. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Scleroseforeningens arbejde. Midlerne deles mellem 

hovedforeningen, som anvender deres andel til forskning i sclerose og lokalafdelingen som 

bruger deres andel til arrangementer for personer med sclerose og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

20-02-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Nordsjælland Vest 

IN nr.: 01379 

http://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-vest
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-vest  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via opsatte postkasser og bøtter hos forretninger til indsamling af 

flaskeboner (bon-box). 

Indsamlingsområde: 

Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Scleroseforeningens arbejde. Midlerne deles mellem 

hovedforeningen, som anvender deres andel til forskning i sclerose, og lokalafdelingen, som 

anvender deres andel til arrangementer for personer med sclerose og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

20-02-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Nordvestsjælland 

IN nr.: 00779 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Eskebjergvej 26, 4593 Eskebjerg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Flaskebon-bokse i SPAR-købmænd. 

Indsamlingsområde: 

Nordvestsjælland. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose samt til lokalforeningens arbejde i 

foreningen. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Nordvestsjælland 

IN nr.: 01272 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Eskebjergvej 26, 4593 Eskebjerg 

http://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-vest
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via opsatte Bon-Boxe i Meny og Spar, samt donationsknap ved 

flaskepant.  

Indsamlingsområde: 

Meny, Algade 70, 4500 Nykøbing Sjælland, og Spar, Rørvigvej 192, 4500 Nykøbing Sjælland. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose og sociale arrangementer for 

mennesker med sclerose.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Næstved og Vordingborg 

IN nr.: 00768 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamling er flaskebonner i faststående og montrer i 

forretningerne Spar-købmænd, Min Købmand og Super Spar 

Indsamlingsområde: 

Næstved og Vordingborg kommune 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose via landsforening og lokale 

aktiviteter for medlemmer. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Næstved og Vordingborg 

IN nr.: 01225 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Scleroseforeningen, Dyrnæsvej 5, 4700 Næstved. E-mail: Lavi@privat.dk 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår ved at kunder kan donere flaskeboner i fastmonterede automater i 

SPAR og Min Købmand forretninger i Næstved og Vordingborg kommune. 

Indsamlingsområde: 

Næstved og Vordingborg kommune 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning af sygdommen Sclerose via hovedforeningen 

og lokale aktiviteter for medlemmerne i lokalafdelingen.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Næstved og Vordingborg 

IN nr.: 01762 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved modtagelse af flaskeboner via automater i udvalgte Spar- og Min 

Købmand-butikker i Næstved og Vordingborg Kommuner. 

Indsamlingsområde: 

Næstved og Vordingborg kommune 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til forskning i Sclerose og til lokalafdelingens aktiviteter i henhold til 

fordelingsnøgle fastsat af Scleroseforeningen. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen lok. afd. Storkøbenhavn Nord 

IN nr.: 00774 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Askevænget 21, st. th., 2830 Virum 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår ved indsamlingsbøsser (Bonbokse) hos SPAR Købmænd. 

Indsamlingsområde: 

Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter i lokalafdelingen og forskning. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er pt. ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Scleroseforeningen NV Sjælland 

IN nr.: 00387 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Bregningevej 17, 4450 Jyderup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved indsamling ved bidragsyder donerer sit pantbeløb fra flasker i 

Sparkøbmanden i Rørvig. 

Indsamlingsområde: 

Rørvig og omegn. 

Indsamlingens formål: 

1/3-del af beløbet går til forskning i Sclerose. 2/3-del går til velgørende formål for 

scleroseramte og deres familier, jf. Scleroseforeningens forretningsorden. 

Indsamlingsperiode:  

010-1-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Selvhjælp Silkeborg 

IN nr.: 01428 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Estrupsgade 4, 1. sal, 8600 Silkeborg, www.selvhjaelpsilkeborg.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af hjemmeside og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes som tilskud til afholdelse af en jubilæumsfest for foreningens frivillige.  

 

I tilfælde af at der er et overskydende beløb, efter at formålet er opfyldt, skal de overskydende 

midler anvendes til brug for foreningens generelle formål, som er at formidle kontakt mellem 

mennesker med fælles problemer til gensidig støtte og opmuntring. Eksempelvis: angst, 

skilsmisse, tab, sorg og krise.  

Indsamlingsperiode:  

12-05-2016 til 30-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sex & Samfund 

IN-nr.: 00115 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lergravsvej 59, 2.th., 2300 København S. 
Indsamlingsmåde: 

Via organisationens Facebooksider samt websites, via annoncer i S-toge, annoncer i aviser og 

magasiner (web og tryk) samt ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Sex & Samfunds nationale og internationale arbejde 

for at sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

ShelterBox Danmark  

IN nr.: 01519 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.shelterbox.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.shelterbox.dk.  

http://www.shelterbox.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til ofre for (natur) katastrofer.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 30-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 02-01-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Siemens Fonden 

IN-nr.: 01094 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Siemens, Borupvang 9, 2750 Ballerup / 

http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/siemensfonden/Pages/Default.aspx  

Indsamlingsmåde: 

sIndsamlingen foregår via breve og e-mails til medarbejdere og ledende folk ved diverse 

universiteter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal i overensstemmelse med Siemens Fondens vedtægter anvendes til fordel for 

uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og videnskabelige formål og dermed beslægtede 

områder. Siemens Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det 

naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske 

discipliner. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 30-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Silkeborg Står Sammen  

IN-nr.: 00410 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stidalen 4, 8600 Silkeborg 

Indsamlingsmåde: 

http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/siemensfonden/Pages/Default.aspx
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Indsamlingen foregår via Facebook samt annoncering i Midtjyllands Avis, Ekstra Posten og 

lokalradioerne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for byggeriet af Jysk Park, Ansvej 110, 8600 Silkeborg. 

Indsamlingsperiode:  

31-08-2014 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 er modtaget.  

Afsluttende regnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Silkeborg SIFosis  

IN-nr.: 01365 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o John D. Andersen, Rønne Alle 47, 8600 Silkeborg 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser på Silkeborg Stadion, på værthuse i Silkeborg og 

på busture arrangeret af foreningen. Derudover samles der ind via MobilePay og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for jubilæumstifo i forbindelse med Silkeborg 

Idrætsforenings 100 års jubilæum den 26. april 2017. 

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 
delvis betaling af jubilæumstifo i forbindelse med Silkeborg Idrætsforenings 100 års jubilæum 
den 26. april 2017. 
 
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 
overskydende midler anvendes til fordel for foreningens generelle tifo-arbejde i de 
efterfølgende sæsoner. 
Indsamlingsperiode:  

23-03-2016 til 23-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 22-10-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Silkeborg Står Sammen  

IN-nr.: 01180 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stidalen 4, 8600 Silkeborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt annoncering i Midtjyllands Avis, Ekstra Posten og 

lokalradioerne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for byggeriet af Jysk Park, Ansvej 110, 8600 Silkeborg. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Afsluttende regnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed   

IN-nr.: 01381 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.sind.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SIND Landsforeningen for psykisk sundheds arbejde for 

sindslidende og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sind Ungdom  

IN-nr.: 01412 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.sind.dk/
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Sølvgade 34, kld. 1307 København K, www.sindungdom.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.sindungdom.dk, www.betternow.dk/com, Facebook, LinkedIn, 

SMS, MobilePay i forbindelse med salg, ved opstillig af indsamlingsbøsser i butikker samt ved 

events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SIND Ungdoms arbejde for psykisk sårbare unge mellem 

16 og 35 år. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2016 til 31-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skanderborg Gymnasium 

IN-nr.: 00642 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at gymnasieelever i området giver ”et dagsværk” til sagen. Dette 

gøres f.eks. ved at elever sælger kager, vasker biler, slår græs eller lignende, hvorefter lønnen 

doneres til projektet. Indsamlingen vil tillige foregå ved, at en professionel pølsemand vil 

sælge pøler til et arrangement den 7. november på Walthers Musikcafé. 

Indsamlingsområde: 

Skanderborg og Aarhus området 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for projektet LiB – Leg i Bolivia, som støtter drift og udvikling af 

et SFO-lignende tilbud som spejderorganisationen i La Paz, Bolivia driver. 

Indsamlingsperiode:  

28-10-2014 til 27-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skanderborg Gymnasium 

http://www.betternow.dk/com
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IN-nr.: 01112 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at gymnasieelever i området giver ”et dagsværk” til sagen. Dette 

gøres f.eks. ved at eleverne sælger kage, vasker bil og gør rent. Indtægten/lønnen doneres til 

projektet. 

Indsamlingsområde: 

Skanderborg og Aarhus. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af et SFO-lignende tilbud for børn i La 

Paz, Bolivia, som spejderorganisationen La Paz Bolivia driver. Der er tale om et pædagogisk-

læringsfokuseret tilbud til områdets børn, mens forældrene arbejder.  

Indsamlingsperiode:  

28-10-2015 til 30-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skanderborg Gymnasium 

IN-nr.: 01586 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at gymnasieelever i området giver ”et dagsværk” til sagen. Dette 

gøres ved, at eleverne f.eks. sælger kage, vasker biler, gør rent eller lignende, hvorefter 

indtægten/lønnen herfor doneres til projektet. 

Indsamlingsområde: 

Skanderborg og Aarhus. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af et SFO-lignende tilbud, som 

spejderorganisationen La Paz, Bolivia, driver. Der er tale om et pædagogisk, læringsfokuseret 

tilbud til områdets børn, mens forældrene arbejder.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 31-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skjolds Plads (foreningen Skjolds Plads) 

IN-nr.: 01646 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skjolds Plads 2, st. tv. 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook-side samt SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at skabe nye arbejdspladser og tiltag for derigennem at styrke for-

enings drift af/opgaver i Caféen Skjolds Plads. 

Indsamlingsperiode:  

04-11-2016 til 28-02-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-08-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skoleliv i Nepal 

IN-nr.: 01024 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søndervangs Alle 40 , 2500 Valby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.skoleliv-i-nepal.dk, Google+, Mobilepay, Århus 

foodfestival via entrébetaling samt velgørenhedsmiddage, hvor overskuddet af madsalget går 

til indsamlingen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Skoleliv i Nepals arbejde med fattige familier 

i Nepal. 

Indsamlingsperiode:  

01-06-2015 til 30-05-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.skoleliv-i-nepal.dk/
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Skolen i Biry 

IN-nr.: 00618 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Azaleavej 14, 1. tv, 2000 Frederiksberg  

www.skolenibiry.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved henvendelse til venner og bekendte af foreningens medlemmer, 

hjemmesiden www.skolenibiry.dk  og facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af en skole i Biry i Mali, herunder til 

skolebygning, møbler, latriner, kontor og eventuel kantine 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 01-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Skolen i Biry 

IN-nr.: 01116 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Azaleavej 14, 1. tv, 2000 Frederiksberg  

www.skolenibiry.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved henvendelse til venner og bekendte af foreningens medlemmer, 

hjemmesiden www.skolenibiry.dk  og facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af en skole i Biry i Mali, herunder til 

skolebygning, møbler, latriner, kontor og eventuel kantine 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 30-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.skolenibiry.dk/
http://www.skolenibiry.dk/
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Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 

IN-nr.: 01104 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Østerbro 7, 7800 Skive / www.skiveet.dk/center  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via e-mail med en videohilsen, der i uge 43 sendes ud til medlemmerne 

i Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. 

Indsamlingsområde: 

I Skive Kommune og omegn. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne går ubeskåret til fordel for Knæk Cancers store indsamlingsshow lørdag den 24. 

oktober 2015 (Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer Uge). 

Indsamlingsperiode:  

28-09-2015 til 24-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

SMILfonden 

IN-nr.: 01273 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

SMILfonden, Morsøvej 57 - 2720 Vanløse/ www.smilfonden.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.smilfonden.dk, www.charii.dk, MobilePay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for festlige arrangementer med musik, underholdning og 

gaver til syge børn, i overensstemmelse med SMILfondens formål.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

gaver og anden underholdning, i det omfang de indsamlede midler rækker.  

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler gemmes til næste arrangement. Foreningen forestiller sig at afholde 6-8 

musikarrangementer årligt.  

Indsamlingsperiode:  

http://www.skiveet.dk/center
http://www.smilfonden.dk/
http://www.smilfonden.dk/
http://www.charii.dk/
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25-03-2015 til 24-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

SMILfonden 

IN-nr.: 01392 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

SMILfonden, Morsøvej 57 - 2720 Vanløse/ www.smilfonden.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.charii.dk, MobilePay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SMILfondens formål, som er at give syge børn et smil på 

læben. Fonden inviterer børn, der er eller har været indlagt, til festlige arrangementer med 

musik og underholdning samt giver gaver for at give børnene og deres familie en fælles 

oplevelse, så de for en stund kan glemme den sygdom, der ellers præger deres hverdag. 

Indsamlingsperiode:  

25-03-2016 til 24-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-09-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Socialdemokraterne i Ballerup 

IN-nr.: 01197 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Præstevænget 12, 2750 Ballerup, kontaktperson Charlotte Holtermann 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i Ballerup kommune. 

Indsamlingsområde: 

I Ballerup Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp i Ballerup Kommune 

Indsamlingsperiode:  

28-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

http://www.smilfonden.dk/
http://www.charii.dk/
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Somalisk Kultur Forening 

IN-nr.: 01062 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klamsagervej 24, 8230 Åbyhøj 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via MobilePay ved moskeer, samt somaliske, tyrkiske og arabiske 

foreninger i hele landet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af lokalet på Klamsagervej 24. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Somalisk Kultur Forening 

IN-nr.: 01531 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Banetoften 22, 7500 Holstebro 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook, opstilling af indsamlingsbøsser samt ved 

annoncering. Endvidere foregår indsamlingen via oplæg for både foreningens egne 

medlemmer og andre foreninger, som Somalisk Kultur Forening vil tage kontakt til.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at finansiere en tilbygning af Somalisk Kultur Forenings lokale på 

Banetoften 22, 7500 Holsterbro. 

Indsamlingsperiode:  

20. marts 2015 til den 20. marts 2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 19-09-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Sorø Soroptimistklub 

IN-nr.: 01361 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tuelsøvej 38 , 4180 Sorø – e-mail: hanne@zuhause.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af årskalender i lokale boghandlere, Superbrugsen Sorø, 

Sydbank Sorø, Sorø Kunstmeseum, Kroppens Hus (lokalt fitness-cener).  

Indsamlingsområde: 

Sorø Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til bespisning af grønlandske gadebørn på institutionen 

”Mælkebøtten” – et værested og midlertidigt opholdssted for forsømte børn i Nuuk.  

Indsamlingsperiode:  

28-11-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen for Irakiske torturofre 

IN-nr.: 01061 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestervang 23, 1, 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for, at mindst et af de 23 irakiske torturofre fra Operation 

Green Dessert kan komme til Danmark og ved et pressemøde redegøre for det passerede.  

Eventuelt overskydende beløb vil blive indsat på Inge Genefke og Bent Sørensens 

Antitorturstøttefond.  

Indsamlingsperiode:  

15-09-2015 til 14-09-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 13-03-2017 

mailto:hanne@zuhause.dk
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen for København Store Fond 

IN-nr.: 01164 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vingelodden 1, 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser og tousch-baserede it-løsninger i moskéen. 

Indsamlingsområde: 

Vingelodden 1, 2200 København N. 

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til fordel for driften af moskéen og kulturcenteret. 

Indsamlingsperiode:  

08-04-2015 til 08-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 07-10-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Støtteforeningen Mesopotamiens Sol 

IN-nr.: 01781 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: Celikan@msn.com 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook og foreningens hjemmeside www.kurder.dk samt ved 

opstil-ling af indsamlinsbøsser i forskellige forretnings- og foreningslokaler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

 Midlerne skal anvendes til at yde økonomisk hjælp til krigsramte folk i Nordkurdistan (det 

østli-ge Tyrkiet) og Rojavakurdistan (det nordlige Syrien). 

Indsamlingsperiode:  

09-01-2017 til 09-01-2018 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 08-07-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening 

IN-nr.: 01022 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kvaglundparken 1., 6705 Esbjerg Ø/www.sumpskildpadder.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.sumpskildpadder.dk, Facebook, en 

indsamlingsbøsse i foreningens lokale i Esbjerg, opstilling af bod med indsamlingsbøsse og 

pjecer på messer i Danmark samt via MobilePay og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at holde skildpadder ude af den danske natur. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2014 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Spastikerforeningen 

IN-nr.: 00917 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup/www.spastikerforeningen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.spastikerforeningen.dk, Facebook, e-mailsignaturer, direct 

mails og brochurer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål, som er at forbedre vilkårene for 

mennesker med cerebral parese og deres pårørende.  

Indsamlingsperiode:  

01-5-2015 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

http://www.spastikerforeningen.dk/
http://www.spastikerforeningen.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Socialdemokraterne i Ballerup 

IN-nr.: 00744 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Præstevænget 12, 2750 Ballerup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Ballerup 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp formidlet via de lokale sogne. 

Indsamlingsperiode:  

06-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 06-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Socialdemokraterne i Ballerup 

IN-nr.: 01690 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Præstevænget 12, 2750 Ballerup 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Ballerup 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af julehjælp i Ballerup Kommune via kommunens fire 

sogne. 

Indsamlingsperiode:  

25-11-2016 til 26-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 25-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Socialdemokraterne i Holstebro 
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IN-nr.: 00731 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

C/o Susanne Funch, Kimsvej 24, 7500 Holstebro 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Holstebro 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp via Holstebro Sogns Menighedspleje. 

Indsamlingsperiode:  

14-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soldaterlegatet 

IN-nr.: 00745 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.Soldaterlegatet.dk og ved breve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af legater.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2014 til 31-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soldaterlegatet 

IN-nr.: 00746 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.Soldaterlegatet.dk og ved breve. Endvidere via sociale medier, 

http://www.soldaterlegatet.dk/
http://www.soldaterlegatet.dk/
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herunder blandt andet LinkedIn og Facebook samt via e-mail. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til uddeling af legater.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soldaterlegatet 

IN-nr.: 01121 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.soldaterlegatet.dk, breve og Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af legater.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Soldaterlegatet 

IN-nr.: 01681 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.Soldaterlegatet.dk og ved breve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.soldaterlegatet.dk/
http://www.soldaterlegatet.dk/
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Midlerne skal anvendes til uddeling af legater.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Somali Relief Trust 

IN-nr.: 00962 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Grønnevej 255, 14, -9, 2830 Virum. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, SMS og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for  

1) arbejde med projekter, der sigter mod at yde hjælp og nedsætte fattigdom, sult og 

dødelighed i de somalisk boende områder på Afrikas Horn. 

2) at fremme udvikling og velstand ved at sikre de sårbare og fattige gruppers 

grundlæggende rettigheder, herunder ved vandforsyning, mad, uddannelse og hjælp 

til forældreløse.     

Indsamlingsperiode:  

05-06-2015 til 05-06-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 04-12-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soroptimist International Danmark 

IN-nr.: 01265 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.soroptimist-danmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via salg af små lilla sløjfer i forbindelse med offentlige arrangementer, 

som klubber under Soroptimist International Danmark måtte afholde, f.eks. ved markeder, i 

indkøbscentre eller ved foredragsaftener med offentlig adgang.   
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Indsamlingen foregår ligeledes via salg af små gavemærker i ark af 5, hvoraf det ene mærke 

fortæller om Soroptimist International Danmarks arbejde med Stop Trafficking. Salget 

kommer til at foregå i forbindelse med offentlige arrangementer, som klubber under 

Soroptimist International Danmark måtte afholde, f.eks. ved markeder, i indkøbscentre eller 

ved foredragsaftener med offentlig adgang.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af projekter, der arbejder med Stop Trafficking. 

Midlerne uddeles efter konkrete ansøgninger.    

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 30-09-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-03-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soroptimist International Herning 

IN-nr.: 01298 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.herning.soroptimist-danmark.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved loppemarkeder, salg af husflidsprodukter og 

www.herning.soroptimist-danmark.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål:  

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med klubbens formål til humanitært arbejde for 

kvinder og børn. 

Indsamlingsperiode:  

12-03-2015 til 12-03-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 11-09-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Soroptimist International – Sorø Klubben 

IN-nr.: 01694 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  
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E-mail: Hanne@zuhause.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via salg af en særlig kalender i lokale boghandlere, Superbrugsen Sorø, 

Sydbank Sorø, Sorø Kunstmuseum, Kroppens Hus Sorø samt via medlemmer af Soroptimist 

International, Sorø Klubben. Hertil vil foreningen udsende pressemeddelelser. 

Indsamlingsområde: 

Sorø Kommune 

Indsamlingens formål:  

Kalendersalgets overskud skal anvendes til fordel for grønlandske børn i Mælkecentret i 

Nuuk, hvor børnene i et særligt til formålet oprettet køkken vil få mulighed for at blive bespist 

samt  lære om sund mad. 

Indsamlingsperiode:  

02-11-2016 til 01-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

SOS Børnebyerne 

IN-nr.: 00033 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amerikavej 15 C, 2. sal, 1756 København V – www.sosbornebyerne.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved  

 Udsendelse af fysiske og elektroniske (e-mail, SMS/MMS, Facebook og lign.) mails, 

breve telemarketing og magasiner til eksisterende bidragsydere. Herunder både til 

privatpersoner, fonde, virksomheder og offentlige instanser. 

 Udsendelse af fysiske breve, telemarketing og magasiner til nye, mulige bidragsydere. 

Herunder både til privatpersoner, fonde, virksomheder og offentlige instanser 

 TV-annoncering/markedsføring af budskaber via TV/ Net TV. 

 Online/web. Eksempelvis på SOS Børnebyernes egen hjemmeside, bannere på 

internettet SEM/SEO samt andre elektroniske medier. 

 Indrykning af annoncer i dag- og fagblade. 

 Afholdelse af udstillinger og foredrag i privat og offentligt regi. 

 Indsamling af kontante midler f.eks. via indsamlingsbøsser, SMS, 90-numre, 2 D koder, 

mobile app’s og andre kanaler. 

 Kampagner bestående af eksponering i eksterne medier (outdoor, print, tv, radio, 

m.m.). 

 Forskellige arrangementer i SOS Børnebyernes lokalgrupper og med andre frivillige. 

mailto:Hanne@zuhause.dk
http://www.sosbornebyerne.dk/
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Eksempelvis opstilling af stande, indsamlingsbøsser, indsamling i forbindelse med 

valg o. lign. 

 Andre netværk – indsamlinger i virksomheder, medlemsorganisationer og foreningers 

netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for SOS Børnebyernes almennyttige arbejde, jf. 

organisationens vedtægter. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Spedalskmissionen 

IN-nr.: 00108 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 12, 2., Postboks 13, 6200 Aabenraa, www.spedalsk.dk   

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.spedalsk.dk, Mobilpay, direct mails, blade og 

møder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Spedalskmissionens arbejde blandt spedalske i 

Bangladesh og andre steder. Midlerne anvendes til sygdomsbekæmpelse og rehabilitering af 

personer, som lever med følgerne af sygdommen.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Sponsorpas Fredericia 

http://www.spedalsk.dk/
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IN-nr.: 00992 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sponsorpas Fredericia, c/o Uffe de Fontenay, Hækkelunden 14, 7000 Fredericia, 

www.sponsorpas.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af sponsorpas via hjemmesiden www.sponsorpas.dk, via 

Facebook, samt ved henvendelser til fonde og virksomheder. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for udsatte børn, således børnene har mulighed 

for at dyrke deres fritidsinteresser. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Stairway Danmark  

IN-nr.: 01503 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Astrupvej 15, 2700 Brønshøj 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af hjemmeside, Facebook samt nyhedsbrev. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål, som er at støtte Stairway 

Foundation, Filippinerne, med dens internationale aktiviteter inden for 

oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centret for gadebørn. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Stairway Danmark  

http://www.sponsorpas.dk/
http://www.sponsorpas.dk/
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IN-nr.: 01504 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Astrupvej 15, 2700 Brønshøj 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved brug af hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev, SMS samt MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål, som er at støtte Stairway 

Foundation, Filippinerne, med dens internationale aktiviteter inden for 

oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centret for gadebørn. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Stenlille Idrætsforening 

IN-nr.: 00699 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Idrætsvej 4, 4295 Stenlille – www.stenlille-if.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.stenlille-if.dk samt Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til fordel for Stenlille Idrætsforening 

Indsamlingsperiode:  

24-10-2014 til 15-12-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støt Danmark  

IN-nr.: 01150 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gærumvej 53, 9900 Frederikshavn 

http://www.stenlille-if.dk/
http://www.stenlille-if.dk/
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Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via markedsføring i egne og eksterne medier, via hjemmesiden 

www.støtdanmark.nu, og via sociale medier. 

Indsamlingen foregår endvidere ved donationer via SMS, giro/bankoverførsel og i radio og 

TV. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Støt Danmarks hjælpearbejde til fordel for udsatte mennesker i 

Danmark, herunder til at støtte økonomisk trængte personer i Danmark og til at forbedre 

velfærden for borgere i Danmark.  

Indsamlingsperiode:  

27-10-2015 til 27-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 26-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støt soldater og pårørende 

IN-nr.: 01688 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

E-mail: bm@ssop.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.ssop.dk; donationer, medlemskab 

samt salg af merchandise via sociale medier samt i forbindelse med events, herunder 

Flagdagen og Kulturnatten, hvor der vil være boder med opstillede indsamlingsbøsser samt 

brochurer til udde-ling 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til foreningens formål, som er at yde økonomisk støtte til nuværende 

og tidligere danske soldater, der såres eller kommer til skade som led i tjenesten samt til 

pårørende og efterladte til danske soldater, der omkommer, såres eller kommer til skade som 

led i tjenesten i det danske forsvar. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.støtdanmark.nu/
mailto:bm@ssop.dk


 
 
 

   

573 
 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen 1919  

IN-nr.: 00643 
Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Blæsbjerggade 4, 6000 Kolding 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS-indsamling, der promoveres via avisartikler, 

foreningshjemmesider og plakater. 

Indsamlingsområde: 

Kolding Kommune. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal gå ubeskåret til etableringen af et julemærkehjem i Kolding. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-05-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen for de glade givere 

IN nr.: 00762 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Valby Engvej 1A, 4200 Slagelse – www.sfdgg.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, opstilling af indkøbsvogne, via 

hjemmesiden www.sfdgg.dk, Facebook og Swipp. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for mindrebemidlede familier, herunder i form af julekurve, 

julegaver, fødselsdagsgaver mv. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Støtteforeningen for Gudenå Hospice 

IN nr.: 01300 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Havrevangen 11, 8740 Brædstrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via opfordring til medlemmer om at give gaver, som formuleret i 

foreningens folder, via hjemmesiden www.gudenåhospice.dk samt ved annoncering i 

dagspressen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Selvejende Institution Gudenå Hospice. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen for Gudenå Hospice 

IN nr.: 00878 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Havrevangen 11, 8740 Brædstrup 
Indsamlingsmåde: 

Ved opfordring til foreningens medlemmer til at give gaver, som formuleret i foreningens 

folder. Via hjemmesiden www.gudenåhospice.dk (klik støtteforening), samt ved opråb i 

dagspressen. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Selvejende Institution Gudenå Hospice. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.gudenåhospice.dk/
http://www.gudenåhospice.dk/
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Støtteforeningen Mesopotamiens Sol 

IN nr.: 00415 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1. th., 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

På Facebook, twitter, www.kurder.dk, www.dkkc.dk og www.nudem.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge fra Sincar(Shingal)/Irak området samt til 

flygtninge i Regova området (Nordlige Syrien).  

Indsamlingsperiode:  

01-09-2014 til 15-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Der er aflagt samlet regnskab for både denne indsamling og indsamling med IN-nr. 00695 

under IN-nr. 00695. 

 

Støtteforeningen Mesopotamiens Sol 

IN nr.: 00695 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1. th., 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via internetsiderne www.kurder.dk og 

www.nudem.dk , Facebook, Twitter, samt ved at sætte annoncesider på opslagstavler rundt 

om i landet.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til foreningens formål i overensstemmelse med vedtægterne.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Der er aflagt samlet regnskab for både denne indsamling og indsamling med IN-nr. 00415 

under IN-nr. 00695. 

 

http://www.kurder.dk/
http://www.dkkc.dk/
http://www.nudem.dk/
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Støtteforeningen Mesopotamiens Sol 

IN nr.: 01047 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1. th., 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internetsiderne www.kurder.dk og www.nudem.dk , Facebook, 

Twitter, indsamlingsbøsser, samt ved at sætte annoncesider på opslagstavler rundt om i 

landet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe kurdiske flygtninge, fattige familier og forældreløse børn 

i adskillelige lejre i Mellemøsten via velgørenhedsorganisationen ”Heyva Sor a Kurdistanés” 

velgørenhedsprojekter.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 01-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen Mesopotamiens Sol 

IN nr.: 01281 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Retortvej 45, 1. th., 2500 Valby 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser ved forskellige forretnings- og for-

eningslokaler samt via Facebook, Twitter og hjemmesiderne www.nudem.dk og 

www.kurder.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for månedlig støtte til kurdiske familier, som har svære øko-

nomiske problemer, typisk grundet krig og uroligheder. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 01-01-2017. 

Indsamlingens regnskab: 
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen Tullebo´s Venner 

IN nr.: 01433 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Haminavej 5, 4760 Vordingborg. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden http://.tullebo.dk, Facebook-siden 

http://facebook.com/kattehjem, SMS samt opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dyrelægehjælp, foder (herunder modermælkserstatning) og 

medicin til herreløse og nødstedte katte og killinger, der indleveres til Tullebo Kattehjem. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 30-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støtteforeningen Tullebo´s Venner 

IN nr.: 00897 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Haminavej 5, 4760 Vordingborg. 
Indsamlingsmåde: 

Via http://tullebo.dk og http://facebook.com/kattehjem, indsamlingsbøsser, hjemmeside, 

Facebook og sms.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrlægehjælp, foder (herunder modermælkserstatning) 

og medicin til indleverede herreløse, nødstedte katte/kattemødre med killinger og moderløse 

killinger, der indleveres til Tullebo Kattehjem. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2015 til 30-04-2016 

Indsamlingens regnskab: 

http://.tullebo.dk/
http://facebook.com/kattehjem
http://tullebo.dk/
http://facebook.com/kattehjem
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-10-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Støttekredsen Naturfriskolen Nordmors 

IN nr.: 01325 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside: 

www.naturfriskolen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside og ved en indsamling blandt 500-600 husstande på 

Nordmors (fra Alsted i syd til Feggesund i nord). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

 

Indsamling blandt de nævnte 500-600 husstande finder dog sted på Nordmors (fra Alsted i 

syd til Feggesund i nord). 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel Naturfriskolen Nordmors. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2015 til 30-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Indsamling ikke afholdt.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening 

IN nr.: 01508 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kvaglundsparken 1, 3.-35,6705 Esbjerg Ø 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiderne www.sumpskildpadder.dk og 

www.facebook.com/sumpskildpadder samt ved at opstille indsamlingsbøsser i foreningens 

lokaler i Esbjerg og opstilling af boder med indsamlingsbøsser og pjecer på messer i Danmark. 

Derudover foregår indsamlingen via MobilePay og Swipp.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at holde skildpadder ude af den danske natur. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.sumpskildpadder.dk/
http://www.facebook.com/sumpskildpadder
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01-08-2016 til 31-07-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 

IN nr.: 01003 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Rude Havvej 11 D, 8300 Odder 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside og medlemsblade. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kristent sundhedspersonale, der udsendes til 

evangeliserende og/eller praktisk arbejde normalt i den tredje verden samt 

sundhedssektorens personale i Danmark for evangeliets udbredelse, styrkelse af det kristne 

fællesskab og forståelse for nødvendigheden af ydre missionelt arbejde.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sunway Children Trust 

IN nr.: 00777 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Adelgade 71, 4720 Præstø 

Indsamlingsmåde: 

Via www.betternow.org/dk/sunway, www.sunwaychildren.dk samt 

www.Facebook.com/sunway.children. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn på børnehjemmet Sunway Children Home India – 

blandt andet til skolebøger, skoleuniformer samt til indhegning af jorden omkring hjemmet.    

Indsamlingsperiode:  

http://www.betternow.org/dk/sunway
http://www.sunwaychildren.dk/
http://www.facebook.com/sunway.children
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22-12-2014 til 22-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Superwerk 

IN nr.: 01458 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook og annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for virksomheden Superwerks projekt ”Hjælp til at hjælpe 
andre”.  
Indsamlingsperiode:  

27-05-2016 til 26-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Support Mombasa 

IN nr.: 01512 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

C/O Brian Mathiasen, Clausholm Alle 10, 8260 Viby J 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.support-mombasa.com, Facebook samt foredrag 
– hertil MobilePay. 
Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til drift af børnehjemmet ”Upendo”, som huser 11 forældreløse børn i 

Mombasa, Kenya. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

http://www.support-mombasa.com/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sustain Daily IVS 

IN nr.: 01278 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hothers Plads 35 st. th, 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.sustaindaily.dk, e-mails gennem nyhedsbreve, 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, samt betaling gennem bankoverførsler og MobilePay. 

Indsamlingen vil endvidere blive annonceret på blogs, herunder emmaslebsager.dk og 

bedremode.nu mv..   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af webmagasinet og blognetværket 

Sustain Daily.  

 

Indsamlingsperiode:  

 04-01-2016 til 04-01-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-07-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Svenstrup Skole 

IN nr.: 01665 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Leo Hansen 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved afholdelse af familiekoncerten Socialt Ansvar i Svenstrup Skoles hal. 

Der indsamles igennem salg af billetter på Svenstrup Skole, samt ved salg af mad/drikkevarer 

under koncerten. Der annonceres via Svenstrup Skoles hjemmeside, Facebook samt plakater i 

lokalområdet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

http://www.sustaindaily.dk/
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Midlerne skal anvendes til støtte af Mødrehjælpen i Aalborg. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 04-11-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 03-05-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Svovlstikkerne 

IN nr.: 01049 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hybenvej 18, 4700 Næstved 
Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.svovlstikkerne.dk, Facebook, Caremaker, MobilePay, Swipp samt ved 

opstilling af indsamlingsbøsser i forretninger og til arrangementer i Næstved Kommune. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Julehjælpen på Sydsjælland igennem Svovlstikkerne.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2015 til 24-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Svovlstikkerne 

IN nr.: 01554 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hybenvej 18, 4700 Næstved 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Mobilepay/Swipp, annoncering til arrangementer og via 

elektroniske medier, indsamlingsbøsser, indsamling af legetøj samt opslag med teksten 

’’Donér en gave’’.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Julehjælpen 2016. De indsamlede midler skal gå til 

http://www.svovlstikkerne.dk/
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indkøb af julepakker og julegaver til børnene.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til 24-12-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Syrisk Kulturkaravane 

IN nr.: 01187 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Fredericiagade 47, 1., 1310 København K 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved arrangementer følgende steder:  

 Pakhuset, Nykøbing Sjælland den 22. november 2015. 

 Byens hus, Roskilde den 22. november 2015. 

 KUA, København S den 23. november 2015. 

 Gimle, Roskilde den 24. november 2015. 

 Messiaskirken, Charlottenlund den 25. november 2015 

 Biblioteket, København NV den 27. november 2015 

Indsamlingen foregår gennem billetsalg over Gimles hjemmeside www.gimle.billetten.dk 

samt i form af entre i døren. 

Indsamlingen foregår derudover ved opstilling af indsamlingsbøsser, hvor man kan købe en 

CD eller et måltid mad og derved donere penge. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til delvis dækning af de udgifter, der er i forbindelse med at afholde 

Syrisk Kulturkaravane, herunder udgifter til transport, honorarer, diæter til musikerne, 

udstyr og til lydmand.  

Indsamlingsperiode:  

22-11-2015 til 27-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 26-05-2016 

http://www.gimle.billetten.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Syvende Dags Adventistkirken / ADRA Danmark 

IN nr.: 00075 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

 Concordiavej 16, 2850 Nærum. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved: 
1) Iblandt bekendte i efteråret. 
2) Opstilling af indsamlingsbøsser hele året. 
3) Sms hele året. 
4) Hjemmesiderne: www.hjaelpeaktion.dk og www.adra.dk  
5) Regional husindsamling iblandt bekendte i området mellem Vejle til Horsens, udført af 

elever, lærere og menighedsmedlemmer på Vejlefjordskolen, to dage i august.   

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for ADRA, Danmark, der forestår Adventistkirkens 
udviklings og nødhjælps arbejde.  
Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Sølund Musik Festival 

IN-nr.: 01238 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg/ www.solundfestivalen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via fortrykte donationssedler på festivalens hjemmeside 

www.solundfestivalen.dk, SMS til 1919 samt via et donationskontor på festivalpladsen, hvor 

folk kan indskrive sig i en donationsbog eller anvende opstillede indsamlingsbøsser ved 

kontante bidrag samt MobilePay 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt 

http://www.hjaelpeaktion.dk/
http://www.adra.dk/
http://www.solundfestivalen.dk/
http://www.solundfestivalen.dk/
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deres ledsagere, mulighed for kulturelt og socialt samvær samt at yde økonomisk støtte til 

aktivi-teter i foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende 

eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af mennesker. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sølund Musik Festival 

IN-nr.: 00709 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.solundfestival.dk og via SMS. Under afholdelsen 

af festivalen, kan gæsterne gå op til et donationskontor på festivalpladsen og give en donation. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingshæmmede mennesker i Danmark samt deres 

ledsagere, ved at give dem mulighed for kulturelt og socialt samvær, samt yde en økonomisk 

støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelser, institutioner m.v. hvor midlerne anvendes i 

almengørende – eller på anden måde – almennyttige øjemed, til fordel for en større kreds af 

mennesker 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sølund Musik Festival 

IN-nr.: 01774 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via fortrykte donationssedler på festivalens hjemmeside, 

www.solundfestivalen.dk, SMS til nummeret 1919, samt op til og under festivalens afholdelse 

http://www.solundfestival.dk/
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via et donationskontor på pladsen. Her vil det være muligt at indskrive sig i en donationsbog 

og derefter overføre penge til foreningens konto, ligesom der vil være mulighed for at give 

kontante bidrag (ved anvendelse af indsamlingsbøsse). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til  at give udviklingshæmmede i Danmark samt deres ledsagere 

mulig-hed for kulturelt og socialt samvær samt til fordel for aktiviteter i foreninger, stiftelser 

og institu-tioner m.v., hvis midler anvendes til almenvelgørende formål eller på anden måde 

almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Søndagskaffe Viborg 

IN-nr.: 01702 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.soendagskaffeviborg.dk  

Kontaktperson: Carsten Vendelbo Højmark, hoejmark@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, Facebook og MobilePay samt til 

arrangementer, ved uddeling af flyers/postkost og ved salg af støttebeviser og varer, hvor 

forskellen mellem købspris og salgspris går til foreningen.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende, dog primært i Viborg området  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift og til afholdelse af arrangementer for 

ældre borgere i Viborg. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2016 til 30-11-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-05-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Søndergien Byens Hus 

http://www.soendagskaffeviborg.dk/
mailto:hoejmark@gmail.com
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IN-nr.: 00799 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Axelborg 1, lejemål 1, 8700 Horsens 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at uddele brochure til husstande, foreninger og virksomheder. 

Derudover vil der blive annonceret via sociale som Facebook og lokale medier og 

dagspressen, hvor der bliver skrevet kontonummer, således at der bliver mulighed for at 

indbetaling til kontoen, som er oprettet til formålet. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til nødhjælp til de oversvømmede landsbyer i Beledweyne i Somalia. 

De indsamlede midler skal bruges til transport og resten af midlerne skal bruges til køb af 

mad, medicin og andre akutte fornødenheder. Nogle af pengene skal bruges på revision af 

indsamlingsregnskab og lignende. 

Indsamlingsperiode:  

01-02-2015 til 30-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2015 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995 

IN-nr.: 01684 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens.  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens Facebookside og ved opstilling af indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til dyrlægeregninger i forbindelse med behandling af katte. 

Indsamlingsperiode:  

01-09-2016 til 31-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Sørens kamp mod ALS 

IN-nr.: 01437 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Urnevænget 10, 3300 Frederiksværk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook-siden ”Sørens kamp mod ALS”, ved opslag i forretninger 

og banker og det øvrige offentlige rum med betaling over Swipp, MobilePay eller ved 

bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Søren Jensens behandling for ALS.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

delvis opfyldelse af formålet. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til hjælp og støtte til Søren Jensen, herunder efterbehandling 

og praktisk hjælp i hverdagen.  

Indsamlingsperiode:  

17-05-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

T 

Tandsundhed uden Grænser (TUG) 

IN-nr.:00687  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amaliegade 17, 1256 København K 

www.tug-dk.org  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.tug-dk.org og facebookside, ved 

opstilling af indsamlingsbøsser ved private og offentlige tandklinikker, samt til (tand) 

fagmasser på foreningens stand. Der vil blive annonceret i foreningens foldere, samt i 

fagmagasiner (f.eks. Tanglægebladet, Tandplejeren m.v.) Der vil også blive annonceret efter 

dentalskrot (guldtænder) hos danske tandklinikker og patienter. 

http://www.tug-dk.org/
http://www.tug-dk.org/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens generelle arbejde for at skabe bedre 

tandsundhed blandt verdens fattige, herunder blandt andet foreningens projekter, støtte til 

udsendelse af frivillige tandfaglige og tandbørstningsprojekter på skoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 31-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Tandsundhed uden Grænser (TUG) 

IN-nr.: 01151  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amaliegade 17, 1256 København K 

www.tug-dk.org  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.tug-dk.org og facebookside, ved 

opstilling af indsamlingsbøsser ved private og offentlige tandklinikker, samt til (tand) 

fagmasser på foreningens stand. Der vil blive annonceret i foreningens foldere, samt i 

fagmagasiner (f.eks. Tanglægebladet, Tandplejeren m.v.) Der vil også blive annonceret efter 

dentalskrot (guldtænder) hos danske tandklinikker og patienter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens generelle arbejde for at skabe bedre 

tandsundhed blandt verdens fattige, herunder blandt andet foreningens projekter, støtte til 

udsendelse af frivillige tandfaglige og tandbørstningsprojekter på skoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 31-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Tandsundhed uden Grænser (TUG) 

IN-nr.:01645  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.tug-dk.org/
http://www.tug-dk.org/
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Amaliegade 17, 1256 København K 

www.tug-dk.org  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside, www.tug-dk.org, Facebook og BetterNow 

samt opstilling af indsamlingsbøsser hos private og offentlige tandklinikker (efter aftale) og 

ved fagmesser på foreningens stand. Derudover annonceres i foreningens foldere samt i 

fagmagasi-ner, ligesom der vil blive annonceret efter dentalskrot (guldtænder) hos klinikker 

og patienter. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens generelle arbejde for at skabe bedre 

tandsundhed blandt verdens fattige; til foreningens projekter og udsendelse af frivillige 

tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende (i alt ca. 50 årligt), der yder akut 

smertestillende tandbehandling og undervisning, samt laver tandbørsteprojekter på skoler. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2016 til 31-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Task Force Humanity 

IN-nr.: 00724 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Arildsgård 37, 1. tv., 2700 Brønshøj 

Indsamlingsmåde: 

Via www.indiegogo.com, www.kickstarter.com og lignende crowdfunding sites, via 

www.taskforcehumanity.info samt via sociale medier. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle drift og virke, specifikt indsats 

mod climate change og deraf kommende katastrofer samt asteroide forsvar.  

Indsamlingsperiode:  

19-11-2014 til 19-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 18-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.tug-dk.org/
http://www.indiegogo.com/
http://www.kickstarter.com/
http://www.taskforcehumanity.info/
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Team Herning 

IN-nr.: 00875 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Munkgårdskvarteret 93, Snejberg, 7400 Herning 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på indsamlingsportalen Betternow, Team Hernings hjemmeside, Rotary 

Danmarks hjemmeside, SMS, Twitter og Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at skabe et cykelhold bestående af foreningens medlemmer med 

henblik på at gennemføre et cykelevent til Paris, herunder anvendes midlerne bl.a. til 

medlemmers udgifter i forbindelse med cykeleventet samt den tilknyttede mentorordning.  

Indsamlingsperiode:  

08-03-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Team Rynkeby Fonden 

IN-nr.: 00694 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 30, 5750 Ringe 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser ved arrangementer og udvalgte 

steder (butikker og på messer) samt ved brug af MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne går til den årlige donation til Børnecancerfonden fra Team Rynkeby Fonden. Beløbet 

benyttes til forskning, hjælp til familier med kræftramte børn og aktiviteter afholdt af 

Børnecancerfonden. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 01-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Team Rynkeby Fonden 

IN-nr.: 01163 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 30, 5750 Ringe 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser ved arrangementer og udvalgte 

steder (butikker og på messe). Herudover indsamles der også via MobilePay.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden. Beløbet benyttes til forskning, hjælp 

til familier med kræftramte børn og aktiviteter afholdt af Børnecancerfonden.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2015 til 31-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Team Rynkeby Fonden 

IN-nr.: 01635 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vestergade 30, 5750 Ringe 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via fondens donationssite samt MobilePay, som oplyses ved diverse 

arran-gementer og på udvalgte steder (butikker og messer). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden samt Børnelungefonden. 

Indsamlingsperiode:  

01-11-2016 til 31-08-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-03-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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Terre Des Hommes Københavns, friends of terre des homes 

IN-nr.: 01142 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Irene Thygesen, Kronprinsensgade 5, 1114 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook samt via en koncert den 10. november 2015 i Sankt Pauls 

Kirke, København. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal ubeskåret anvendes gennem Terre Des Hommes International Federation, 

Geneve, til støtte for børn på flugt i nærområderne. 

Indsamlingsperiode:  

15-10-2015 til 15-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er pt. ikke modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

The Thin Blue Line Denmark 

IN-nr.: 01721 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Frederiksdalsvej 8C, 2830 Virum 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, hjemmeside, evt. ved annoncering i diverse medier samt 

ved brug af indsamlingsbøsser. Indsamling sker endvidere igennem salg af diverse produkter 

i samarbejde med firmaer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at give støtte til sårede/tilskadekomne ansatte i dansk Politi eller 

disses pårørende/efterladte. Støtte ydes kun hvis tilskadekomsten er sket i forbindelse med 

jobbet. Midlerne kan bruges til økonomiske bidrag eller til andre hjælpeforanstaltninger, der 

kan afhjælpe pågældende eller dennes pårørende.  

Indsamlingsperiode:  

07-12-2016 til 06-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 
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The Thor Aid Foundation 

IN-nr.: 00832 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Maglemosevej 85, 2920 Charlottenlund 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Facebook, skolekom.dk, LinkedIn, annoncering - herunder i 

lokalaviser, ved loppemarkeder, opstilling af indsamlingskasser, MobilePay samt ved kontakt 

til butikker, firmaer og sportsklubber. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at fremme børns skolegang i den 3. verden, herunder til en 

skolebus til St. Xaviers School Baghmara samt til projekter i Nepal. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2015 til 01-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

The Thor Aid Foundation 

IN-nr.: 01342 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Maglemosevej 85, 2920 Charlottenlund 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, skolekom.dk, LinkedIn, annoncering, lokalaviser, 

loppemarkeder, butikker, firmaer, foundraising, sportsklubber, løb, koncerter, fester, 

opstilling af indsamlingskasser, MobilePay, bankindbetalinger, butikker og privat.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme børns uddannelse i udviklingslandende, 

herunder til skolematerialer, skoleuniformer, musikinstrumenter o.s.v.  

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 01-03-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-08-2017 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Thyreoidea Landsforeningen 

IN-nr.: 01466 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.thyreoidea.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.stofskifteforeningen.dk og ved udsendelse af e-mails til 

foreningens medlemmer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen.  

Indsamlingsperiode:  

10-05-2016 til 10-05-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 09-11-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Til flygtninge på Lesbos 

IN-nr.: 01031  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Torupvejen 98, 3390 Hundested 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.dyssekildeyoga.dk, Facebook og Mobilepay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge på øen Lesbos i Grækenland. De indsamlede 

midler skal blandt andet gå til mad, medicin og hverdagsfornødenheder til flygtningene på 

øen. 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til  01-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

http://www.stofskifteforeningen.dk/
http://www.dyssekildeyoga.dk/
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Til ære og minde om Louise og lille P  

IN-nr.: 01699 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.thyreoidea.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebookgruppen ”Til ære og minde om Louise og Lille P”, hvortil 

der anvendes MobilePay og kontooverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Uanset beløbets størrelse skal midlerne anvendes som dusør til den eller de personer, som 

kom-mer med det/de afgørende tips, der kan føre til anholdelse af gerningsmanden til drabet 

på Loui-se Borglit. Såfremt afgørende tips bliver givet af flere personer, skal pengene deles 

ligeligt mellem disse. Midlerne fastfryses på indsamlingskontoen med ovennævnte formål for 

øje i op til fem år fra indsamlingens afslutning. I tilfælde af, at formålet efter de 5 år ikke har 

kunnet opfyldes, skal pengene i stedet anvendes til tryghedsskabende projekter i Herlev 

Kommune via en særligt, til dette formål, oprettet fond. 

Indsamlingsperiode:  

18-11-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Time To Help 

IN.nr.: 00010 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ørnevej 45, 2400 København NV – www.timetohelp.dk 

Indsamlingsmåde: 

Via organisationens hjemmeside, www.timetohelp.dk, Facebook, SMS, ved opstilling af 

indsamlingsbøsser og indsamling via konvolutter til medlemmer og foreninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for ofrene i Gaza (Palæstina). Midlerne skal anvendes 

til at støtte børn, herunder forældreløse, sårede, hjemløse og traumatiserede børn.  

Indsamlede midler anvendes desuden til fordrevne i Nordirak med henblik på at yde 
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humanitær hjælp. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2014 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Tisvildeleje Molens venner F.M.B.A 

IN.nr.: 01516 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nordhusvej 25, 3220 Tisvildeleje, www.tisvildelejemolen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.tisvildelejemolen.dk, på Facebook, i lokale 

medier, ved generalforsamlinger i de lokale foreninger, der står bag projektet, via Mobilepay 

samt ved bankoverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af den gamle fiskermole i Tisvildeleje. 

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 30-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentligtgjort senest to uger efter 29-12-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

TLC Danmark 

IN-nr.: 01436 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sletvej 6, 6535 Branderup J / www.tlc-dk.dk (www.tlc-danmark.dk)     

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmesiden www.tlc-

dk.dk / www.tlc-danmark.dk.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte det sydafrikanske børnehjem The Love of Christ (TLC) i 

http://www.tisvildelejemolen.dk/
http://www.tisvildelejemolen.dk/
http://www.tlc-dk.dk/
http://www.tlc-danmark.dk/
http://www.tlc-dk.dk/
http://www.tlc-dk.dk/
http://www.tlc-danmark.dk/


 
 
 

   

598 
 

Johannesburg. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

TLC Danmark 

IN-nr.: 01028 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

c/o Karina Tougaard Hybschmann, Sletvej 6, 6535 Branderup J / www.tlc-dk.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.tlc-dk.dk og ved indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børnehjemmet The Love of Christ (TLC) i Sydafrika. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Too Good To Go ApS 

IN-nr.: 01580 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Sankt Annæ Gade 32, 1416 København K. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved app og hjemmeside. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal fordeles med 50 % til Projekt Hjemløs og 50 % til Kofoeds Skole.  

Indsamlingsperiode:  

02-11-2016 til 01-11-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.tlc-dk.dk/
http://www.tlc-dk.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Topdanmark Forsikring A/S 

IN-nr.: 01103 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Borupvang 4, 2750 Ballerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opsætning af bannere med oplysning om Mobilepay-nummer på 

Topdanmark koncernens kontorer i hele Danmark, via bannerreklamer på hjemmesiderne 

www.topdanmark.dk og www.topdanmark.com, samt evt. via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Indsamlingen finder sted som et 

led i den landsdækkende ”Knæk Cancer” – indsamling i uge 43.  

Indsamlingsperiode:  

19-10-2015 til 25-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 24-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Topdanmark Forsikring A/S 

IN-nr.: 01625 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Borupvang 4, 2750 Ballerup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opsætning af bannere med oplysning om Mobilepay-nummer på 

Topdanmark koncernens kontorer i hele Danmark, via bannerreklamer på hjemmesiderne 

www.topdanmark.dk og www.topdanmark.com, samt evt. via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Indsamlingen finder sted som et 

led i den landsdækkende ”Knæk Cancer” – indsamling i uge 43.  

http://www.topdanmark.dk/
http://www.topdanmark.com/
http://www.topdanmark.dk/
http://www.topdanmark.com/
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Indsamlingsperiode:  

24-10-2016 til 28-10-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-04-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Trail Builders Copenhagen 

IN-nr.: 00931 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Jagtvej 52 A, 2. tv., 2200 København N 
Indsamlingsmåde: 

Via www.facebook.com/trailbuilderscopenhagen og www.trailbuilders.dk 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre MTB-sporet i Rude Skov. Trail Builders 

Copenhagen udgør et sporlaug i samarbejde med Naturstyrelsen Hovedstaden. De indsamlede 

midler vil gå til materialer og værktøj.  

Indsamlingsperiode:  

04-05-2015 til 03-05-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 02-11-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Trampolinhuset 

IN-nr.: 00999 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thoravej 7, 2400 København NV/www.trampolinehouse.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via SMS, Facebook og www.trampolinehouse.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Trampolinhuset 

Indsamlingsperiode:  

01-08-2015 til den 01-08-2016 

http://www.facebook.com/trailbuilderscopenhagen
http://www.trailbuilders.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Trampolinhuset 

IN-nr.: 01606 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thoravej 7, 2400 København NV/www.trampolinehouse.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Instagram, Twitter og via hjemmesiderne 

www.trampolinehouse.dk., www.crowdrise.com, www.betternow.com, samt via 

Trampolinhusets nyhedsbreve og e-mails til frivillige. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Trampolinhusets drift og aktiviteter, herunder til nye hårde-

hvidevarer til brug i Trampolinhusets køkken.  

Indsamlingsperiode:  

01-10-2016 til den 01-10-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Travel4Companies  

IN-nr.: 00725 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Øster Farimagsgade 75, 2100 København Ø.  

Indsamlingsmåde: 

Ved brug af indsamlingsbøsse i forbindelse med, at en virksomhed synger gospelsang på Ro’s 

torv i Roskilde den 26. november 2014. 

Indsamlingsområde: 

Ro’s torv i Roskilde. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for SOS Børnebyerne. 

Indsamlingsperiode:  

http://www.trampolinehouse.dk/
http://www.crowdrise.com/
http://www.betternow.com/
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26-11-2014 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Tribunalforeningen 

IN-nr.:01785  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Mejlgade 107, kld., 8000 Aarhus C. 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved bankoverførsel, MobilePay, hjemmeside, Facebook, 

oplysningsmateriale, der uddeles ved politiske arrangementer og debatmøder og må 

rundsendes af sympatiserende organisationer og foreninger til deres medlemskreds, 

indmeldelsesgebyr, salg af materialer og kunstværker samt ansøgninger til fonde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Tribunalforeningens formål, som er at forberede og 

facilitere et tribunal til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Tronsøskolen 

IN-nr.: 01144 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af billetter til en eventaften. Salget vil foregå via Tronsøskolens 

hjemmeside samt Facebook. Herudover vil Tronsøskolen eventuelt spørge erhvervsdrivende 

butikker, om de vil sælge billetterne. Indsamlingen vil desuden foregå ved sponsorløb, hvor 

forældre, bedsteforældre m.v. sponsorerer hver omgang eleverne løber.  

Indsamlingsområde: 
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for ”Knæk Cancer” (landsindsamlingen).  

Indsamlingsperiode:  

20-10-2015 til 23-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 22-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

TV2 – Vild med dans  

IN-nr.: 00691  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

TV2, Rugaardsvej 25, 5100 Odense, www.tv2.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen er foregået ved overtakserede SMS’er med annoncering i tv-programmet ”Vild 

med dans” på TV2. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal gå ubeskåret til projekter i Det Kriminalpræventive Råd, som er 

øremærket ”forebyggelse af vold i nattelivet”. 

Indsamlingsperiode:  

17-10-2014 til den 17-10-2014.   

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamlingens oprindelige formål var til fordel for foreningen ”Stop Volden”. Da denne 

forening ikke længere eksisterer, har indsamler fået Indsamlingsnævnets tilladelse til at 

anvende midlerne til det nuværende formål. 

 

TV2 Nord – Mogens på mission – Børnekræftafdeling Aalborg 

IN-nr.: 00681  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro 

www.tv2nord.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via egen hjemmeside www.tv2nord.dk, via Facebook: Mogens på 

Mission, ved faststående indsamlingsbøsser samt på TV-kanalen TV2 Nord og lokalkanalen 

http://www.tv2nord.dk/
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Salto. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at bygge en altan på afdeling 303b på Aalborg Sygehus, som er 

børnekræftafdelingen, hvor der ikke er mulighed for at få frisk luft. Såfremt der ikke 

indsamles midler nok, vil pengene i stedet gå til andre aktiviteter eller tiltag på 

børnekræftafdelingen. Såfremt der indsamles for mange midler, vil disse ligeledes gå til 

aktiviteter eller tiltag på børnekræftafdelingen. 

Indsamlingsperiode:  

06-10-2014 til den 26-10-2014.   

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Tværkulturelt Center 

IN-nr.: 00138 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ryesgade 68 C, 1. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden, e-mails, Facebook, centerets avis, 

indstik, SMS og MobilePay. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af centerets formål i overensstemmelse 

med centerets vedtægter, jf. § 3.  

Indsamlingsperiode: 

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Tyrkisk Kulturforening 

IN-nr.: 01056 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://albertslund-tkf.tr.gg/ 

Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår på foreningens adresse ved fredagsbønnen og via Facebook.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for afbetaling af gæld på den nyindkøbte bygning på 

Holsbjergvej 27, 2620 Albertslund.  

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet,vil de indsamlede midler gå 

til delvis afbetaling af gælden. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til aktiviteter samt drift af bygningen og Tyrkisk 

Kulturforening.  

Indsamlingsperiode:  

23-09-2015 til den 23-09-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort to uger efter 22. marts 2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

U 

UBUMI PRISONS INITIATIVE 

IN-nr.: 01245  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Lyngborg Have 26, 1 tv., 3460 Birkerød 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet, herunder hjemmesiden www.ubumi.dk og Facebook, 

ved telefonisk kontakt til medlemmer samt ved foredrag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at forbedre forholdene for 

særligt udsatte fanger i afrikanske fængsler. Hjælpen er særligt rettet mod alvorligt syge 

indsatte og børn under fire år, som følger deres mødre i fængsel.  

Indsamlingsperiode:  

17-12-2015 til 17-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 16-06-2017 

http://www.ubumi.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

UBUMI PRISONS INITIATIVE 

IN-nr.: 01786  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hovedgade 8, 3460 Birkerød 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via internettet, herunder hjemmesiden www.ubumi.dk og Facebook, ved 

telefonisk kontakt til medlemmer samt ved foredrag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at forbedre forholdene for 

særligt udsatte fanger i afrikanske fængsler. Hjælpen er særligt rettet mod alvorligt syge 

indsatte og børn under fire år, som følger deres mødre i fængsel.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People 

IN-nr.: 01411  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ndr. Strandvej 119A, 3150 Hellebæk, www.uff.dk  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.uff.dk, salg af aviser samt opstilling af 

indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til oplysning om og bekæmpelse af HIV/AIDS i Zimbabwe gennem 

projekterne HOPE i Harare og HOPE i Bindura. 

Indsamlingsperiode:  

12-04-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

http://www.uff.dk/
http://www.uff.dk/
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Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People 

IN-nr.: 00770  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ndr. Strandvej 119A, 3150 Hellebæk 

Indsamlingsmåde: 

Via UFF-Humanas hjemmeside, via sms og Facebook, ved opstilling af indsamlingsbøsser og 

ved at sælge en lille avis om ebola-indsamlingen til fordel for mennesker i Guinea Bissau. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for en oplysningskampagne om ebola epidemien i Guinea 

Bissau via foreningen ADPP i Guinea Bissau, som UFF-Humana arbejder sammen med. 

Formålet er at forhindre, at ebola epidemien spreder sig, hvis den kommer til Guinea Bissau 

og at sørge for at folk er godt informeret om epidemien og hvordan den kan stoppes.  

Indsamlingsperiode:  

27-12-2014 til 26-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People 

IN-nr.: 00874  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nordre Strandvej 119 A, 3150 Hellebæk. www.uff.dk 
Indsamlingsmåde: 

Via UFF-Humanas hjemmeside www.uff.dk, evt. via Facebook og sms, samt i foreningens TCE 

& HOPE avis. Herudover foregår indsamlingen i forretninger efter aftale ved hjælp af 

indsamlingsbøsser af formstøbt plastmateriale som enten er faststående eller som bruges ved 

personligt salg af foreningens TCE & HOPE avis. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for bekæmpelse af HIV/AIDS i det sydlige Afrika, først og 

http://www.uff.dk/
http://www.uff.dk/
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fremmest i Zimbabwe. Pengene doneres til UFF-Humanas samarbejdspartner, Development 

Aid from People to People (DAPP) Zimbabwe, og anvendes til at støtte TCE og HOPE projekter 

i Zimbabwe som drives af DAPP Zimbabwe. Pengene vil først og fremmest blive brugt til at 

støtte HOPE projekterne i Harare og Guruve. 

Indsamlingsperiode:  

25-03-2015 til 24-03-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People 

IN-nr.: 00880  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nordre Strandvej 119A, 3150 Hellebæk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside, trykt materiale, medlemsbreve, 

ansøgninger til samarbejdspartnere, fonde, virksomheder, opstilling af indsamlingsbøsser 

samt ved salg af nyhedsbrev. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for kampagnen ”Millioner af træer”, som har til formål at 

samle penge ind til plantning af 2 millioner træer i Zimbabwe og 1 million træer i Guinea 

Bissau. Kampagnen gennemføres i samarbejde med DAPP Zimbabwe samt ADPP Guinea 

Bissau. 

Indsamlingsperiode:  

31-10-2014 til 30-10-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Ungdom Med Opgave 

IN-nr.: 00858  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Randersvej 195, 8544 Mørke 
Indsamlingsmåde: 
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Indsamlingen foregår via www.ywam.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ungdom med Opgaves arbejde generelt, herunder 

mission i ind- og udland, familiearbejde, lejre, seminarer, skoler, KKI, Håbets Hus og 

medarbejderpulje.  

Indsamlingsperiode:  

15-11-2014 til 15-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 14-05-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ungdommens Røde Kors 

IN-nr.: 00041 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Hejrevej 30, 2., 2400 København NV – www.urk.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved brug af indsamlingsbøsser, i forbindelse med 

radio- og tv-programmer, i forbindelse med kampagner i trykte medier og internettet, ved 

elektronisk overførsel via webshop (http://www.urkshop.dk/) samt via SMS og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Ungdommens Røde Kors’ generelle arbejde for 

udsatte børn og unge (F.eks. lektiecaféer og ferielejre).  

Indsamlingsperiode: 

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Unlimited Voices 

IN-nr.: 00041 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klausdalsbrovej 147, 2860 Søborg 

http://www.ywam.dk/
http://www.urk.dk/


 
 
 

   

610 
 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, Instagram, MobilePay, events, indsamlingsbøsser samt 

ved annoncering. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge. Pengene skal bruges til sjove, hyggelige og 

mindeværdige oplevelser, samt til at skabe sociale og trygge rammer. Midlerne anvendes 

endvidere til ekskursioner med børnene, herunder til forlystelsesparker, zoologisk have, 

Experimentariet, museer samt legepladser .  

Indsamlingsperiode: 

Fra den 27. april 2016 til den 27. april 2017. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger 26-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

V 

VacinationsForum 

IN-nr.: 00847  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dønnevældevej 40, 3230 Græsted 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved udsendelse af nyhedsbrev samt annoncer, herunder i Berlingske  

Tidende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til udgivelse af nyhedsbrev. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2015 til 01-06-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-12-2015. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

VaccinationsForum 

IN-nr.: 01338  
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Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Dønnevældevej 40, 3230 Græsted. E-mail: karen@vaccinationsforum.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved at udsende nyhedsbrevet ’’VaccinationsForums Nyhedsbrev’’ samt 

via annoncer i Berlingske Tidende. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at udgive nyhedsbreve. 

Indsamlingsperiode:  

01-04-2016 til 01-06-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-12-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Vadum Anlæg v/Claus Ørsted 

IN-nr.: 00739  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vester Halne Vej 108, 9430 Vadum  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved salg af juletræer, hvor der for hvert salg gives 5 kr. til indsamlingen. 

Indsamlingsområde: 

Aalborg kommune 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for børn med kræft og deres pårørende. 

Indsamlingsperiode:  

25-11-2014 til 23-12-2014   

Indsamlingens regnskab: 

Ikke modtaget 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Vartov Valgmenighed 

IN-nr.: 00089 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Løngangstræde 24, 2. sal, 1468 København K.  

Indsamlingsmåde: 

Via valgmenighedens hjemmeside www.kvvv.dk. 

http://www.kvvv.dk/
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Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for menighedens daglige drift. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Velkommen til flygtninge 

IN-nr.: 01030 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Under Elmene 10,3 tv., 2300 København S 
Indsamlingsmåde: 

Via foreningens hjemmeside www.ventilen.dk. Hvis donorer ikke ønsker at betale med kort 

online, kan de få tilsendt konto-oplysninger eller et girokort. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at indrykke annoncer i danske og udenlandske dagblade 

med budskabet: ”Velkommen til flygtninge. Nej til Inger Støjbergs skræmmekampagne”. 

Indsamlingsperiode:  

26-07-2015 til 09-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Velkomstfesten 

IN-nr.: 01478 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Månen 12, 3390 Hundested 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.velkomstfesten.dk, Facebook, MobilePay, Swipp og 

annoncering, blandt andet på skærme i toge og busser.  

Indsamlingsområde: 

http://www.ventilen.dk/
http://www.velkomstfesten.dk/
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Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Velkomstfesten i 2016 i Forum i København. Midlerne 

skal anvendes til et event, hvor kommuner, virksomheder, organisationer, borgere og 

flygtninge samles, for at finde nye løsninger på nogle af integrationsudfordringerne, samt 

hvordan flere flygtninge kommer i job, samt til efterfølgende projekter, 

netværksarrangementer eller f.eks. e-bøger, som formidler de forskellige erfaringer.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet (at afholde festen i Forum), 

skal midlerne anvendes til at afholde festen et andet sted. I tilfælde af aflysning af festen skal 

midlerne anvendes til fordel for Dansk Flygtningehjælp. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til fordel for Dansk Flygtningehjælp. 

Indsamlingsperiode:  

07-06-2016 til 01-11-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-04-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Ventilen Danmark 

IN-nr.: 00787 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ny Kongensgade 9, 3, 1472 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Via foreningens hjemmeside www.ventilen.dk. Hvis donorer ikke ønsker at betale med kort 

online, kan de få tilsendt konto-oplysninger eller et girokort. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Ventilen Danmarks arbejde med at forebygge og afhjælpe 

ensomhed blandt unge, blandt andet ved at drive lokale tilbud til ensomme unge – og ved at 

udvikle og udbrede viden om problemet og redskaber til at forebygge og afhjælpe det.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

http://www.ventilen.dk/
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Ventilen Danmark 

IN-nr.: 00176 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ny Kongensgade 9, 3, 1472 København K. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved kontooverførsel via MobilePay, www.ventilen.dk, 

salg af publikationer og foredragsvirksomhed samt kontant og overførsler til andre kanaler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Ventilens arbejde med at forebygge og afhjælpe 

ensomhed blandt unge. Som landsorganisation understøtter Ventilen driften af lokale tilbud 

til ensomme unge, ligesom foreningen indsamler og formidler viden om og redskaber til at 

håndtere og forebygge ungdomsensomhed.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Verdens Børn – International Børnehjælp 

IN-nr.: 00139 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Kaløvej 6, 8410 Rønde/www.verdensboern.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via www.verdensboern.dk, donationsmodul, 

medlemsblad, Facebook, Instagram, sponsorater, kontakte beløb, web-shop, auktioner på 

Odendo.dk, markeder og indsamlingsbøsser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for at hjælpe godt 2.300 børn i Bangladesh, Indien, Sri 

Lanka, Uganda og Bulgarien med at få en grunduddannelse, herunder måltider på 

skolen/børnehjemmet, uniformer a.o. En del af de indsamlede midler bruges på at give 

egnede børn en videregående uddannelse samt at finansiere undervisningsmateriale og 

inventar, samt at foretage reparationer og vedligeholdelse på nogle af de 18 skoler og 

børnehjem, som udgør rammen om børnenes skolegang.    

http://www.verdensboern.dk/
http://www.verdensboern.dk/
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Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Verdens Børns Velfærdsorganisation 

IN-nr.: 00956 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Peter Fløes Vej 15E, 7400 Herning/www.vbvo.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og et årligt 

velgørenhedsarrangement for tamilere. 

Indsamlingsområde: 

Jylland og Fyn.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens velgørenhedsarbejde i udlandet, primært i 

Sri Lanka.  

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Verdens Skove 

IN-nr.: 00998 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Odensegade 4B, 8000 Aarhus C, www.verdensskove.org 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved SMS, Facebook, www.verdensskove.org, annoncering på 

internetsider og i aviser. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med bevarelse af skove i verden, for 

eksempel regnskov i Latinamerika samt bevarelse af urørt skov i Danmark.  

http://www.verdensskove.org/
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Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Veron 

IN-nr.: 01343 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.veron.dk, kontaktperson: Dorte Skovby Jensen, e-mail: dorteskovby@gmail.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på foreningens hjemmeside www.veron.dk, Facebook, Twitter, via SMS, 

MobilePay og ved foredrag arrangeret med Veron på Århus-, Odense-, Roskilde-, og 

Københavns Universitet, Dansk Journalist Forbund o.lign. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at hjælpe whistleblowere og oplyse om whistleblowing. 

Indsamlingsperiode:  

01-03-2016 til 28-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 27-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole 

IN-nr.: 01075 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Søvejen 6-12, 8752 Østbirk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.vmse.dk , andre efterskolers hjemmesider, de 

sociale medier samt mundtlige opfordringer til netværk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at samle ind til mad, medicin og andre akutte fornødenheder til 

efterskolernes landsindsamling. Midlerne går til børn, deres familie og andre, der er på flugt 

http://www.veron.dk/
http://www.veron.dk/
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og kommer til Europa, fortrinsvist fra Syrien, herunder støtte nødhjælpsarbejdet på 

modtagelsesdestinationerne.  

Indsamlingsperiode:  

22-09-2015 til 01-11-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Se nedenfor 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Indsamling ikke afholdt 

 

Vesterbro Julehjælp                                                                                               

IN-nr.: 01712 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Thomas Egholm 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved kontakt til firmaer via e-mail med opfordring til at yde bidrag. 

Derudover opstilles små plancher/klistermærker hos de lokale erhvervsdrivende, hvor de 

handlende bliver opfordret til at støtte via MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til køb af julehjælp til de familier, som indstilles hertil af lokale sociale 

organisationer. 

Indsamlingsperiode:  

13-12-2016 til 30-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Vesterdal Efterskole 

IN-nr.: 01255 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gl. Assensvej 12, 5580 Nørre Aaby 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via Facebook, MobilePay, kontante donationer og kontooverførsler. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 
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Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af en nødhjælpsbamse designet af elever fra 

Vesterdal Efterskole. Bamsen (Følgesvend) er en nytænkende tryghedsbamse, som skal 

fungere som børmemes personlige fysiske ven og tryghedsanker. Den er målrettet designet til 

at imødekomme mange af de behov, som kendetegner børn på flugt, f.eks. behovet for 

tryghed. De færdigproducerede bamser skal doners til nødhjælpsorganisationer eller uddeles 

på konkrete asylcentre.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 

Danmarksindsamlingen. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til Danmarksindsamlingen. 

Indsamlingsperiode:  

04-01-2016 til 06-01-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 05-07-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Vestkenyas Venner  

IN-nr.: 01718 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Stadionvej 9, 6760 Ribe, www.vestkenyasvenner.dk 

Kontaktperson: Kurt Pedersen, ruthkurt@icloud.com 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside www.vestkenyasvenner.dk, MobilePay samt ved brev 

til medlemmer og sponsorer. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for to landsbyer i Vestkenya: Kanyakoo og Kagwena. 

Herunder skal midlerne blandt andet anvendes til skolegang for børn, at grave brønde samt 

folkesundhedsfremmende tiltag. 

Indsamlingsperiode:  

08-12-2016 til 08-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 08-06-2018 

http://www.vestkenyasvenner.dk/
http://www.vestkenyasvenner.dk/
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Veteran Oasen 

IN-nr.: 01037 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.veteranoasen.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.veteranoasen.dk, Facebook samt via annoncering i lokalaviser 

og radio. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formål, som er at udføre almennyttigt 

arbejde for veteraner i Danmark, herunder at anskaffe og opretholde et 

værested/bofællesskab for veteraner i Nordjylland, hvor der bl.a. tilbydes daglige aktiviteter 

for veteranerne.  

Indsamlingsperiode:  

01-09-2015 til 31-08-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 28-02-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Veterans In Motion 

IN-nr.: 01599 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.veteransinmotion.dk   

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.veteransinmotion.dk og Facebook-siden 

www.facebook.com/veteransinmotion/. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende.  

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal hjælpe til at realisere foreningens projekt, Arctic Challenge, som er en 

månedslang ekspedition til Nordøstgrønland, hvor veteraner, som er kommet fysisk eller 

psykisk til skade under udsendelse, deltager sammen med tidligere specialstyrker fra 

Forsvaret.  

http://www.veteranoasen.dk/
http://www.veteranoasen.dk/
http://www.veteransinmotion.dk/
http://www.veteransinmotion.dk/
http://www.facebook.com/veteransinmotion/
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Hensigten hermed er at ændre fokus på veteraner fra at være en gruppe, der udelukkende har 

behov for støtte og hjælp, til at vise, at de fortsat er en ressource for samfundet og 

erhvervslivet. Projektet vil blive underbygget af en dokumentar. 

 

I tilfælde af, at der er overskydende beløb efter opfyldelse af det primære indsamlingsformål, 

skal midlerne anvendes til foreningens fremtidige virke.  

Indsamlingsperiode:  

24-09-2016 til 01-05-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-10-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Viomis 

IN-nr.: 01403 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Griffenfeldsgade 4A, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Via sociale medier, herunder Facebook.com/Viomis Aid, samt via plakater i klubber og i 

kulturhuse i København, Aarhus, Odense og Roskilde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i katastroferamte områder og i udsatte lande, herunder i Syrien; 

særligt til vinterpakker med tøj, tæpper m.v. 

Indsamlingsperiode:  

01-10-2014 til 01-04-2015. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Viomis 

IN-nr.: 01404 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Griffenfeldsgade 4A, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Via sociale medier, herunder Facebook.com/Viomis Aid, samt via plakater i klubber og i 



 
 
 

   

621 
 

kulturhuse i København, Aarhus, Odense og Roskilde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i katastroferamte områder og i udsatte lande, herunder i Syrien; 

specifikt til et behandlingshjem.   

Indsamlingsperiode:  

06-07-2015 til 06-09-2015. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Viomis 

IN-nr.: 01405 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Griffenfeldsgade 4A, 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Via sociale medier, herunder Facebook.com/Viomis Aid, samt via plakater i klubber og i 

kulturhuse i København, Aarhus, Odense og Roskilde. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i katastroferamte områder og i udsatte lande, herunder i Syrien; 

specifikt til en skole i Syrien.   

Indsamlingsperiode:  

01-06-2014 til 30-09-2014. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 31-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Viva Danmark 

IN-nr.: 00052 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Klostergade 34, 3., 8000 Aarhus 

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.viva.dk herunder donationsmodulet onlinedonation.dk samt 

http://www.viva.dk/
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henvisninger fra Facebook. Via MobilePay 40231133 og 40239027, via crowd-funding sites og 

betternow.org m.fl., samt ved foredrag og indsamlingsevents båret lokalt af frivillige. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens arbejde for udsatte børn og unge i 

Mellemamerika og Asien samt til organisationens drift.   

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens årsregnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

W  

Walking for Water 

IN-nr.: 00987  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.walkingforwater.dk  

Indsamlingsmåde: Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.walkingforwater.dk samt 

www.charii.dk, donationer via bankoverførsel, mobilbetaling (Mobile Pay) og kortbetaling 

(Paypal). 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et projekt i Tanzania, hvor Walking for Water vil hjælpe 

den lokale landsby Lengasti med at etablere en vandforsyning.  

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes som 

et supplement til etableringen af vandforsyningen.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til etablering af andre forsyninger samt vedligeholdelse af de 

allerede eksisterende.  

Indsamlingsperiode:  

30-06-2015 til den 30-06-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

http://www.walkingforwater.dk/
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Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 02-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

Walking for Water 

IN-nr.: 01667 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

www.walkingforwater.dk  

Indsamlingsmåde: Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.walkingforwater.dk samt 

Facebook, hvor man tilli-ge kan følge Charlie Christensen på rejsen til fods fra Esbjerg i 

Danmark til landsbyen Lengasti i Tanzania. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af vandforsyning i landsbyen Lengasti, 

Tanzania. 

Indsamlingsperiode:  

01-12-2016 til den 01-12-2017.   

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab forventes offentliggjort senest to uger efter 31-05-2018. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

WAWCAS INTERNATIONAL 

IN-nr.: 00735  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skowbrynet 34, 8000 Aarhus 

http://wawcasinternational.com/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside og i forbindelse med afholdelse af arrangementer m.v. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med WAWCAS INTERNATINAL’ formål, som er at 

motivere og hjælpe fattige kvinder i primært Nepal til at kunne etablere egen virksomhed og 

dermed styrke deres muligheder for at kunne forsørge sig selv og sikre deres børn en god 

skole-gang. WAWCAS INTERTANIONAL driver og videreudvikler et program, som skal skabe 

social mobilisering og empowerment gennem en kombination af træning i iværksætteri, 

udvikling af kooperativer og lån til etablering af virksomhed. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015.   

http://wawcasinternational.com/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

WAWCAS INTERNATIONAL 

IN-nr.: 15-920-01235 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://wawcasinternational.com/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside og i forbindelse med afholdelse af arrangementer, 

herunder i forbindelse med foredrag. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med WAWCAS INTERNATINAL’ formål, som er at 

motivere og hjælpe fattige kvinder i primært Nepal til at kunne etablere egen virksomhed og 

dermed styrke deres muligheder for at kunne forsørge sig selv og sikre deres børn en god 

skole-gang. WAWCAS INTERTANIONAL driver og videreudvikler et program, som skal skabe 

social mobilisering og empowerment gennem en kombination af træning i iværksætteri, 

udvikling af kooperativer og lån til etablering af virksomhed. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Webtimiser.dk  I/S 

IN-nr.: 01210  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk, www.webtimiser.dk 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.webtimiser-erhvervsklub.dk, Facebook samt 
online nyhedsbrev. 
Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julekurve til økonomisk trængte børnefamilier i Holbæk 

og Odsherreds Kommune. 

http://wawcasinternational.com/
http://www.webtimiser.dk/
http://www.webtimiser-erhvervsklub.dk/
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Indsamlingsperiode:  

20-11-2015 til 15-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Er ikke modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

WeShelter  

IN-nr.: 01327 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / www.weshelter.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via egen hjemmeside, sociale medier såsom Facebook, SMS, annoncer i 

eget magasin, dagblade og på TV samt opstilling af indsamlingsbøsser i Københavns Lufthavn 

og i DFDS ankomstterminal i København. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter, interessevaretagelse samt 

informationsarbejde for og om hjemløse og socialt udsatte – herunder bl.a. på Mændenes 

Hjem, Kollegiet Gammel Køge Landevej, RG60, diverse væresteder og det opsøgende arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

WeShelter (tidl. Mission blandt Hjemløse) 

IN-nr.: 00800  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / http://hjemlos.dk/  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmeside, Facebook, SMS, indsamlingsbeholder i Københavns 

Lufthavn, annoncer i dagblade og eget magasin. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at styrker WeShelters arbejde blandt hjemløse og udsatte borgere, 

http://www.weshelter.dk/
http://hjemlos.dk/
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herunder aktiviteter, interessevaretagelse samt informationsarbejde for og om hjemløse og 

socialt udsatte. Herunder bl.a. Mændenes Hjem, Kollegiet Gl. Køge Landevej, RG60, diverse 

væresteder og det opsøgende arbejde. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Wishfunder IVS 

IN-nr.: 01244  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Skindergade 39, 2, 1159 København K 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via www.wishfunders.com, ved at lægge flyers i butikker/cafeer og 

postkasser, reklame på sociale medier og en gadekampagne. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julegaver til hjemløse.  

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de 

overskydende midler anvendes til gaver til andre hjemløse eller til omkostninger, som der har 

været ved oprettelse af organisationen.  

Indsamlingsperiode:  

01-07-2016 til 30-06-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 29-12-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

World Animal Protection Danmark (tidl. WSPA) 

IN-nr.: 00097  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Amagertorv 29, 2., 1160 København K – www.worldanimalprotection.dk  

Indsamlingsmåde: 

Foreningens indsamlinger foregår på hjemmesiden www.worldanimalprotection.dk, via 
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internettet, TV-annoncering, printannoncer og SMS. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til foreningens formål i overensstemmelse med vedtægterne. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

World Life Center 

IN-nr.: 01008  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gedser Landevej 50, 4874 Gedser  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser, Facebook og MobilePay. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til at opbygge en institution med fokus på at hjælpe 

forældreløse børn og at danne de unge mennesker. 

Indsamlingsperiode:  

22-07-2015 til 21-07-2016   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

World Life Center 

IN-nr.: 01488  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Gedser Landevej 50, 4874 Gedser  
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via indsamlingsbøsser, Facebook og MobilePay og kontooverførsel. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til at opbygge en institution med fokus på at hjælpe 

forældreløse børn og danne de unge. 

Indsamlingsperiode:  

22-07-2016 til 27-07-2017.    

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 21-01-2018.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

WWF Verdensnaturfonden 

IN nr.: 00122 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Svanevej 12, 3., 2400 København NV, www.wwf.dk  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via annoncer i dagblade og magasiner, addresseløse 

direct mails og indstik, adresserede direct mails, brochurer og foldere, webbannere, 

hjemmesiden www.wwf.dk, Facebook, e-mail, sms-tjenester, Mobilepay, opstilling af 

stationære og fastgjorte indsamlingsbøsser, tv- og radioindslag samt events. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for WWF Verdensnaturfonden. Fonden arbejder for en 

bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen og for, at der er nok 

ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015-2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 01-01-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Wycliffe: Sprog-Kultur-Bibel 

IN nr.: 00168 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N, www.wycliffe.dk 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, kollekter i kirken 

http://www.wwf.dk/
http://www.wwf.dk/
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og indsamlinger ved foredrag i menigheden og foreninger. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for projekter vedrørede oversættelse af Bibelen, udvikling 

af skriftssprog og alfabetiseringsarbejde forskellige steder i verden samt til drift af foreningen i 

Danmark. Projekterne gennemføres i samarbejde med Wycliffe Global Alliance og Summer 

Institute of Linguistics.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

X 

 

Y 

Y’s Men International Region Danmark 

IN-nr.:00818  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Finlandsvej 13, 9500 Hobro – www.ysmen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på hjemmesiden www.ysmen.dk, via nyhedsbreve, Facebook, foldere 

samt annoncering i dagblade og magasiner. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne anvendes til støtte af en lektiecafé i slumkvarteret Muthupatty i udkanten af 

Madurai i Sydindien 

Indsamlingsperiode:  

14-02-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016 
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Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Y’s Men International Region Danmark 

IN-nr.:01311  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Elmevej 13, 6520 Toftlund 

njl@mail-online.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.ysmen.dk, nyhedsbreve, Facebook, foldere og 

annoncering i dagblade og magasiner mv.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til at støtte et børnehjem i Bisjkek i Kirgisistan, som er drevet af NGO-

organisationen Center for Protection of Children.   

Indsamlingsperiode:  

8-02-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Y’s Men International Region Danmark 

IN-nr.:01763  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Elmevej 13, 6520 Toftlund 

Kontaktperson: Niels Juul Laruridsen, njl@mail-online.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via foreningens hjemmeside www.ysmen.dk, Facebook, foldere, 

annoncering i dagblade og magasiner m.v. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for et børnehjem i Bisjkek i Kirgisistan, drevet af NGO-

organisationen Center for Protection of Children (CPC).  

Indsamlingsperiode:  

1-01-2017 til 31-12-2017 

mailto:njl@mail-online.dk
http://www.ysmen.dk/
mailto:njl@mail-online.dk
http://www.ysmen.dk/
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Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Y’s Men’s Klub – Nordstjernen, Århus 

IN-nr.:00631  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ørnehøjen 9, 8520 Lynstrup 

www.ysman-nordstjernen.dk 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen forgår ved salg af julemærker, som bliver solgt i kiosker m.v., af klubbens 

medlemmer m.fl. samt ved presseomtale. 

Indsamlingsområde: 

Indsamlingen foregår primært i Aahus-området samt omtale på foreningens hjemmeside 

www.ysman-nordstjernen.dk 

Indsamlingens formål: 

Overskuddet af salget skal hovedsageligt anvendes til fordel for Café HUSRUM, Aarhus. 

Såfremt der er stort nok overskud vil nogle af pengene gå til Hospitalsklovnen ved Skejby 

Sygehus, Julemærkehjemmene, lokalt børn- og ungdomsarbejde, samt andet almenvelgørende 

og almennyttigt formål.  

Indsamlingsperiode:  

20-10-2014 til 10-02-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Der tilbageholdes 25 % af overskuddet til igangsætning af julemærket 2015, hvis overskud 

ligeledes vil blive anvendt til velgørende formål. 

 

Y’s Men’s Club – Sindal-Bindslev 

IN-nr.:01418  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Danmarksgade 3, 9870 Sindal 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden og i genbrugsbutikken samt ved afholdelse af et 

cykelsponsorløb. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Julemærkehjemmet Hobro, Kamillus Hjørring og 

http://www.ysman-nordstjernen.dk/
http://www.ysman-nordstjernen.dk/
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Den Blå Sociale Café. 

Indsamlingsperiode:  

01-05-2016 til 31-07-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-01-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Z 

Zoologisk Have i København  

IN-nr.: 00163 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.zoo.dk, girokort, MobilePay, 

SMS, stationære indsamlingsstandere på Zoologisk Haves areal samt ved donationer i 

forbindelse med salg af varer via webshoppen og i Zoologisk Haves butikker. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for Zoologisk Haves mission til det nationale og 

internationale arbejde med forskning, formidling og naturbevarelse. 

Indsamlingsperiode:  

Løbende. 

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Organisationen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 

 

Zoologisk Have i København  

IN-nr.: 01054 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.zoo.dk, girokort, MobilePay, SMS, donationer i 

http://www.zoo.dk/


 
 
 

   

633 
 

forbindelse med salg af varer via webshoppen og i butikkerne i Zoologisk Have samt ved brug 

af stationære indsamlingsstandere på Zoologisk Haves areal. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til Zoologisk Haves arbejde med berigelsesaktiviteter til dyrene i 

Haven samt til Zoologisk Haves generelle arbejde med forskning, formidling og 

naturbesparelse.  

Indsamlingsperiode:  

1-09-2015 til den 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Zoologisk Have i København – Hjælp til Næsehorn  

IN-nr.: 00790 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden, www.zoo.dk, Girokort til årskortsholdere, SMS, salg af 

velgørenhedsplakat via webshop og butikkerne i Zoo, fastspændte indsamlingsbøsser på 

Zoologisk haves areal. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for den vilde bestand af næsehorn i Pilanesberg 

Nationalpark i Sydafrika.  

Indsamlingsperiode:  

15-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Zoologisk Have i København – Hjælp til Tacugama  

IN-nr.: 00688  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.zoo.dk/
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Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg. 

Indsamlingsmåde: 

Via girokort i bladet Zoo-Nyt. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Tacugama, der er et chimpanse rehabiliteringscenter 

beliggende i Sierra Leone.  

Indsamlingsperiode:  

01-11-2014 til 30-04-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Æ 

Ældre Sagen 

IN-nr.: 00098  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Nørregade 49, 1165 København K  

Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved udsendelse af breve og girokort, annoncering i TV, 

på internettet, i dagspressen samt ved skiltning. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til at skabe bedre vilkår for at ældre kan klare sig bedst og 

længst muligt.  

 

Indsamlingsperiode:  

Løbende.   

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2015 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens  

§ 4, stk. 1. 
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Ø 

Ønske jul 
IN-nr.: 01071 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Århusgade 22, 1.tv., 2100 København Ø 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.ønskejul.dk, MobilePay samt via sociale medier, 

herunder Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for at holde en juleaften i Århus for hårdtramte 

børnefamilier den 24. december.  

Indsamlingsperiode:  

 21-09-2015 til den 31-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Å 

Århus Stiftstidende 

IN-nr.: 01258  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Banegårdspladsen 11, 8000 Århus C 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.stiften.dk, Århus Stiftidendes daglige avis samt via 

Facebook. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til de mindre bemidlede i Aarhus.  

http://www.ønskejul.dk/
http://www.stiften.dk/
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Indsamlingsperiode:  

 14-12-2015 til den 31-12-2015.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Århus Y's Men's Club Nordstjernen   
IN-nr.: 01046  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ørnehøjen 9, 8520 Lystrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.ysmen-nordstjernen.dk, ved salg af julemærker, 

som bliver solgt i kiosker m.v., af klubbens medlemmer m.fl. samt ved presseomtale. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for almennyttige formål, herunder bl.a. TUBA Aarhus, 

Hospitalsklovnen ved Aarhus Universitetshospital Skejby, Julemærkehjemmene, Lokalt 

børne- og ungdomsarbejde.  

Indsamlingsperiode:  

 26-10-2015 til den 21-02-2016.   

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 20-08-2016. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Århus Y's Men's Club Nordstjernen   
IN-nr.: 01543  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ørnehøjen 9, 8520 Lystrup 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.ysmen-nordstjernen.dk, presseomtale samt salg 

af julemærker gennem kiosker og klubbens medlemmer m.v. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

http://www.ysmen-nordstjernen.dk/
http://www.ysmen-nordstjernen.dk/
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Midlerne skal anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder primært: Jysk 

Børneforsorgs institutioner, Jobkollegiet og Café Cool (støtte til udviklingshæmmede i 

Aarhus), Danske Hospitalsklovne ved Aarhus Universitetshospital i Skejby, 

Julemærkehjemmene samt lokalt børne- og ungdomsarbejde. 

Indsamlingsperiode:  

 28-10-2016 til 24-02-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 23-08-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

1-9 

100procentnødhjælp 
IN-nr.: 01388  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Ole Jørgensensgade 9, 2200 København N 
www.100procentnødhjælp.dk (var endnu ikke oprettet pr. 7. april 2016) 
Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved Mobilepay via facebook.com, div. mails og 

www.100procentnødhjælp.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

De indsamlede midler skal anvendes til at hjælpe mennesker i nød med at dække deres 

umiddelbare basale behov. Det drejer sig om indkøb af basale ting til overlevelse som mad, 

medicin, tøj, transport. Indkøb og uddeling foretages af frivillige arbejdere i områder med 

særlige behov for nødhjælp. Fx flygtningelejre. 

Indsamlingsperiode:  

 12-04-2016 til 11-04-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 10. oktober 2017. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

3 Legged Charity Race 

IN-nr.: 00844  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

http://www.100procentnødhjælp.dk/
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Folmer Bendtsens Plads 4, 4. th., 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved adgangsgebyr til arrangement og salg af drikkevarer og produkter. 

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhed.  

Indsamlingsperiode:  

17-03-2015. 

Indsamlingens regnskab: 

Er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

3 Legged Charity Race 

IN-nr.: 01316  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Folmer Bendtsens Plads 4, 4. th., 2200 København N 

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved adgangsgebyr til arrangement og salg af drikkevarer og produkter. 

Indsamlingsområde: 

København. 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhed.  

Indsamlingsperiode:  

11-03-2016 til 17-03-2016. 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 16-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 


