
Årsmagasin  

2019
Fællesskaber på 
tværs af diagnoser



Indhold

3 Ledelsesberetning 

4 Årets gang

6 SMILfondens målgruppe

7 Vores 3 fokusområder

8 Hospitalet som vigtig samarbejdspartner 

11 Mød Thea – ét af Danmarks sejeste børn

12 Livsvigtige fællesskaber

18 SMILcamp 2019

22 Strategi og målsætning 2020

23 SMILET – et kreativt værksted

24 Fundraising

28 Organisation

30 Regnskab og nøgletal

SMILfonden

Hjortekærsvej 99

2800 Lyngby 

Telefon: 52 26 60 60

Hjemmeside: smilfonden.dk

E-mail: info@smilfonden.dk

CVR-nr: 35 60 97 33

Stiftet: 2014

Hjemsted: Lyngby-Taarbæk Kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2019 

Direktør og stifter: Sisse Fisker

Bestyrelsesformand: Simon Hesse Hoffmann

Revision:
Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr 33 96 35 56

Bankforbindelse: 
Jyske Bank

7360-0001705525

Design og produktion: 

Noted

Tryk: 

Strandbygaard

Vi er medlem af ISOBRO, Indsamlings organisa-

tionernes Brancheorganisation

SMILfonden | 2 | Årsmagasin 2019



Ledelsesberetning

De børn, SMILfonden fokuserer på, har 

alvorlige, skjulte og kroniske sygdomme, 

som griber ind i deres barndom. De bru-

ger meget tid på behandling og medici-

nering, og mange af børnene lever med 

sygdom hele livet. Alle i familien er un-

der pres, når et barn er alvorligt syg. Der-

for gør vi meget ud af, at det netop er de 

familier, som er igennem de længste og 

hårdeste sygdomsforløb, der prioriteres 

til SMILfondens arrangementer.

Fantastisk fremgang
Der er sket utrolig meget i 2019. SMIL-

fonden holdt for første gang to sommer-

camps for over 200 glade børn og deres 

familier. Vi har haft 90 aktiviteter i løbet 

af året sammenlignet med 60 sidste år. 

Vi har blandt andet holdt hospitalsfe-

ster, forældrekoncerter, mødre-wellness, 

photo shoot og julemission. Med arran-

gementerne støtter vi både det enkelte 

barn og hele familien. Vi skaber rum for, 

at forældre kan holde i hånd og få over-

skud til at være den bedst mulige støtte 

for deres barn. Og så ser vi de raske sø-

skende, der ofte føler sig overset.

Vores arrangementer når ud til flere og 

flere børn og familier fra hele landet, og 

det kan kun lade sig gøre gennem tæt 

samarbejde med personalet på landets 

børneafdelinger. Med deres hjælp visite-

res familier, der trænger allermest til en 

pause og et strejf af normalitet. Hospi-

talspersonalet er dagligt i kontakt med 

alvorligt syge børn og unge og gør en 

ekstraordinær indsats for dem. Derfor 

uddelte vi for første gang hædersprisen 

”Årets SMIL” for at hylde deres betyd-

ningsfulde arbejde.

Flere midler giver flere smil
Det er kun muligt at gøre en forskel, 

fordi SMILfonden får støtte. Støtte fra 

offentlige puljer, virksomheder, fonde 

og privatpersoner. I 2019 fik SMILfonden 

midler fra Sundhedsministeriet, og det 

er vi enormt stolte over. Det bekræfter 

vigtigheden af vores arbejde. En kæmpe 

stor tak skal lyde til alle, der er med til at 

realisere SMILfondens arrangementer. Vi 

håber, at I er mange, som fortsat har lyst 

til at støtte vores arbejde. 

Vi nåede ud til over 450 familier i 2019, 

men vores ambitioner er højere. Og i 

2020 vil vi nå endnu flere familier. For der 

er desværre stadig mange børn og fami-

lier, som har hårdt brug for et afbræk fra 

sygdom. Det kræver flere midler, og kon-

kurrencen om donationer er hård. Derfor 

arbejder vi på at få udbredt kendskabet 

til SMILfondens mål og mission.

Vi er sikre på, at 2020 bliver endnu et 

spændende år. Et år med højt niveau af 

arrangementer, der kan give de presse-

de familier livsvigtige pauser, unikke fæl-

lesskaber og øget livskvalitet. Det er det, 

vi arbejder for i SMILfonden hver eneste 

dag.

Tak og SMIL fra

Sisse Fisker  Simon Hesse Hoffmann  

Direktør og stifter Formand

I SMILfonden er vi stolte over, at vi igen i år har bidraget til 

værdifulde fællesskaber og pauser fra sygdom på tværs af 

diagnoser for nogle af Danmarks sejeste børn og familier. 

Det er det, vi kan, og det vi vil i SMILfonden!
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Årets gang
SMILfonden arbejder for at skabe stærke fællesskaber og øge 

livskvaliteten i familier med alvorligt og kronisk syge børn 

og unge. Det gør vi gennem hospitalsfester, sommercamps, 

foredrag og andre unikke arrangementer både på og uden 

for hospitalerne. Ønsket er at give børn og deres familier et 

sted at høre til og en pause fra alvorlig sygdom. Sygdom som 

mange skal leve med resten af livet.

450
familier

er fast tilknyttet SMILfonden i 2019

21
hospitaler

er SMILfonden aktive på

39
diagnoser

er repræsenteret i SMILfonden

7,8 
millioner

er SMILfondens indtægter steget til

200

2017 2018 2019

300

450

1,5

2017 2018 2019

4,5

7,8

Familier Indtægter
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2500
deltagere

har været med til SMILfondens 

arrangementer i årets løb
Hver 4. dag

har SMILfonden afholdt arrangementer i gennemsnit

Samlet set 90 arrangementer i løbet af 2019

54
Sociale events

36
Hospitalsevents

55
forældrepar

har været på forkælelsesophold med 

koncert og kvalitetstid

500.000
gaver

er blevet uddelt til vores arrangementer 

på og uden for hospitalerne til stor glæde

I SMILfonden sætter vi en 
stor ære i vores arbejde. Vi 
har en vision, mission og 
tre kerneværdier, som alt 
vores arbejde udspringer af.

Vision
Vi vil give børn med alvorlige og 
kroniske sygdomme et bedre liv.

Mission
Vi skaber værdifulde fælles-
skaber og øger livskvaliteten for 
familier med alvorligt og kronisk 
syge børn på tværs af diagnoser.

Det gør vi ved at give dem en 
vigtig pause fra sygdom gennem 
sociale aktiviteter både på og 
uden for hospitalerne.

Vi drager omsorg og giver energi 
og overskud til familierne, så de 
kan klare sig gennem et liv, hvor 
hverdagen er præget af sygdom.

Arrangementer

2014

1

2015

4

2016

7

2017

24

2018

64

2019

90

JUL AUG SEP OKT NOV DECJAN FEB MAR APR MAJ JUN

17

999

11

5

2

5

66

4

7

100.000

2017 2018 2019

250.000

500.000

1200

2018 2019

2500
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Kerneværdier i 
SMILfonden

1. Omsorg

Vi drager omsorg for både syge børn, 

raske søskende og forældre. Vi lytter 

til dem og deres behov og ser hele 

familien.

2. Overskud

Alle vores aktiviteter bliver udført med 

overskud. Uanset om det er fester på 

hospitalerne, sociale arrangementer, 

sommercamps eller rekreation.

3. Fællesskab

Ingen skal føle sig alene. Vi giver 

fællesskab. Mange familier med syge 

børn føler sig anderledes. Børnene står 

uden for fællesskabet i skolen. Nogle 

forældre må sige deres job op og 

passe deres børn på fuld tid. De føler 

sig isoleret. I SMILfonden inkluderer vi 

familierne i et værdifuldt netværk, hvor 

alle forstår hinanden.

SMILfondens  
målgruppe
På tværs af diagnoser

Flere tusinde børn i Danmark lider lige 

nu af alvorlige og kroniske sygdomme. 

Nogle af sygdommene er ikke synlige for 

det blotte øje eller kendte af den alme-

ne befolkning, og derfor er der ikke fokus 

på dem. Det gør dem dog ikke mindre 

vigtige. 

I SMILfonden har vi over 39 diagnoser 

repræsenteret blandt de børn, som er 

med til vores arrangementer. Heriblandt 

børn med komplicerede kirurgiske syg-

domme og børn med meget sjældne 

sygdomme. 

Selvom børnene har forskellige diag-

noser og udfordringer, så har de det til 

fælles, at mange af dem skal leve med 

Ønskescenariet er, at alle børn har en sorgløs barndom uden 

sygdom som en fast del af livet. Desværre er det ikke sådan, 

virkeligheden hænger sammen.

sygdom resten af deres liv. At sygdom er 

et livsvilkår. De fleste børn er påvirkede 

af sygdom dagligt og er igennem hårde 

og lange behandlingsforløb, der bringer 

bekymringer, angst og tårer med sig. 

Sygdommene spænder ofte ben for, at 

børnene kan deltage i de samme sociale 

aktiviteter som deres jævnaldrende. Bør-

nene går glip af en masse. De isolerer sig 

og føler sig ensomme – og det synes vi 

ikke er rimeligt.

Det er netop de børn og familier, der har 

udsigt til et liv med sygdom, der har be-

hov for en pause og livsvigtige fællesska-

ber med andre i samme situation. Det 

kan de få gennem SMILfonden!
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Vores tre fokusområder

Forskning viser at:

• Forældre er børns bedste medicin

• Positive og nære relationer er betyd-

ningsfulde for mental og fysisk sund-

hed

• Mødet med ligestillede bidrager til 

forståelse og anerkendelse

• Pauser fra sygdom og tid til at lave 

almindelige ting er vigtige

• Hele familien skal være i centrum, 

når et barn er alvorligt og livstruende 

syg

Arrangementer Mål

Det enkelte barn • Teenage photo shoots

• Aldersbestemte aktiviteter

• Donation af interaktive gulve til  hospitalerne

• Styrke selvtillid

• Forkælelse

• Oplevelser på tværs af diagnoser med andre 

børn

• Venskaber

• Følelser af ”jeg er mere end min sygdom” - 

”jeg kan det, andre også kan”

Hele familien • Hospitalsfester

• Camps

• Julemission

• Teater- og bioforestillinger

• Sær-arrangementer, bl.a. Legoland, Den Blå 

Planet og X-jump

• Kvalitetstid

• Fælles minder

• Unikke oplevelser

• Fællesskab med ligestillede

• Livsglæde

Forældre • Rekreationsweekend med koncert og god 

mad

• Mødre-wellness

• Foredrag med familieterapeut

• Styrke partnerskabet

• Forkælelse

• Tosomhed

• Egenomsorg

• Fællesskaber med andre forældre

Overordnet set kan SMILfondens fokusområder inddeles i tre. 

Vores arrangementer er enten målrettet det enkelte barn, 

hele familien eller kun forældre.
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Hospitalet som vigtig 
samarbejdspartner

På trods af en travl hverdag, så prioriterer 

det sundhedsfaglige personale på lan-

dets hospitaler møder med SMILfonden. 

Personalet er meget positive over for 

SMILfondens arrangementer. De hører 

om og ser, at børnene og deres søsken-

de får gode oplevelser et sted, der ellers 

er forbundet med smerte og ubehag, og 

samtidig oplever de, at forældre får mere 

energi til at fortsætte behandlingsforlø-

bet.

I løbet af 2019 er der blevet gjort en stor 

indsats for at styrke det værdifulde sam-

arbejde yderligere. Vi er meget taknem-

melige for det store arbejde, sundheds-

personalet allerede gør.

”SMILfondens arrangementer kan betyde, at 

”ensomheden” med et kronisk eller alvorligt sygt 

barn kan brydes. Samtaler og samvær med andre i 

samme situation kan gøre tilværelsen nemmere at 

bære. Ingen andre ved, hvordan et familieliv er med 

et sygt barn - hvor bekymringer, afsavn, frygt og 

isolation tærer på kræfter og samliv”

Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør ved  

Aarhus Universitetshospital 

”Mange børn på Rigshospitalet har ikke udsigt til at 

blive raske, men SMILfondens arbejde er med til at 

øge livsglæden hos det syge barn og dets familie. 

De syge børn får et pusterum sammen med deres 

familier, og det giver overskud i en dagligdag, der 

ellers er præget af sygdom”

Vibeke Brix Christensen, Overlæge i Ambulatoriet for 

leversygdomme hos børn og unge

Direktør Sisse Fisker og 

overlæge Vibeke Brix, 

sammen med Willads, 

der lider af galdevejs-

atresi og er levertrans-

planteret i 2018

SMILfonden arbejder tæt sammen med landets hospitaler. Det er 

hospitalspersonalet, der hjælper med at visitere børn og familier til 

SMILfondens arrangementer. Visitationen er helt afgørende for, at det er 

de børn, som er igennem de hårdeste sygdomsforløb, der kommer med.
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Årets SMIL

For første gang i år blev ”Årets SMIL” uddelt. Prisen er 

en hæderspris, som gik til afdelingssygeplejerske Maria 

Simmelkjær, der til dagligt arbejder på Rigshospitalets 

Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme. Her 

gør hun en kæmpe forskel for rigtig mange børn med 

alvorlige sygdomme. Flere af børnene har været med til 

SMILfondens arrangementer, fester og sommercamps.

”Jeg er meget beæret. Det er dejligt 

at få SMILfondens og en masse børns 

anerkendelse som Årets SMIL. Det 

er en ros, som skal gå videre til mine 

kolleger på Klinik for Børn og Unge med 

Kirurgiske Sygdomme, der hver dag får 

smilene frem hos de børn, vi møder”

Maria Simmelkjær, afdelingssygeplejerske

Marias væsen betyder utrolig meget for de børn, der 

møder hende på hospitalet. Hun er altid klar på at 

tale om fodbold eller give knus. Laura på 14 år, der har 

muskelsvind, værdsætter Marias store indsats: 

”Du giver de allerbedste kram. Jeg 

føler, du passer på mig, og det gør 

mig tryg. Du tager dig altid tid til mig, 

selvom jeg godt ved, at du har meget 

travlt. Og så hører du, hvad jeg siger. 

Du gør min tid på hospitalet meget 

nemmere, og derfor fortjener du at 

blive kåret som Årets SMIL” 

Laura, der har muskelsvind

Der er absolut ingen tvivl om, at Maria har fortjent titlen 

som ”Årets SMIL” 2019. Stort tillykke, og fortsæt dit helt 

fantastiske arbejde.

Hver dag yder sygeplejersker og læger på landets børne- 

afdelinger en kæmpe stor indsats for børn med alvorlige og 

kroniske sygdomme. Det skal anerkendes!
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Forestil dig, at du hver nat i tre år sid-

der med dit utrøstelige barn i armene 

og ikke kan finde årsagen. Sådan var 

det for Theas mor, Susanne. Først som 

4-årig fik Thea sin diagnose, og indtil 

da skreg hun nat efter nat på grund af 

ubehag og smerter. Efter længere tids 

udredning viste det sig, at Thea havde 

en tunnél mellem luftrør 

og spiserør, også kaldet 

Tracheo-Oesophageal 

Fistula (TOF). Tunnelen 

gjorde, at mad og drikke 

fejlagtigt kunne ryge ned 

i lungerne og luft i mave-

sækken. Derudover kun-

ne mavesyre bevæge sig 

fra maven og ned i hendes lunger – en 

livsfarlig situation. Lægerne fortalte, at 

Thea var i stor fare for at få hjertestop, og 

at Susanne havde reddet hendes liv ved 

at sidde op med hende hver nat.

På bare to år har Thea været igennem en 

lang række operationer for at få lukket 

hullet mellem luftrør og spiserør. Hun 

har været indlagt 116 dage, haft 90 am-

bulante besøg og været lagt i narkose 

38 gange. Og som om det ikke var nok, 

så lider Thea også af børnegigt og har 

indopereret en sonde i maven, hvor hun 

kobles på en pose om natten pga. ma-

veproblemer. Selvom Theas barndom er 

præget af hospitalsbesøg 

og daglig medicinering, 

er hun en glad og utrolig 

sej lille pige.

I sommer var Thea og 

hele hendes familie med 

på SMILcamp, hvor de 

for første gang i meget 

lang tid var samlet flere dage i træk. 

På campen fik de værdifulde oplevel-

ser sammen og nye fællesskaber med 

andre børn og familier med kronisk 

og alvorlig sygdom tæt inde på livet. 

”Det har været den 

bedste sommerferie  

i hele vores liv”

Susanne, mor til Thea 5 år med  

Tracheo-Oesophageal Fistula

Mød Thea – ét af Danmarks  
sejeste børn 

Thea ligner en ganske almindelig pige på 5 år, men alt for 

ofte er leg på børneværelset skiftet ud med undersøgelser på 

hospitalet. Thea er født med en sjælden lidelse, der medfører 

mange hospitalsbesøg og smerter, og som hele familien er 

påvirket af.

Mød Thea på

#SMILcamp19
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Livsvigtige  
fællesskaber
Hele familien bliver påvirket, når et barn 

er alvorligt syg. Forældre bliver stressede 

og har sjældent tid sammen, raske sø-

skende bliver overset eller bekymrer sig 

om deres syge søskende – og det syge 

barn bruger alt for meget tid på hospita-

let med indlæggelser, undersøgelser og 

operationer.

Fællesskab blandt familier
Når man har et barn med en alvorlig 

sygdom, kan det være svært at tale med 

andre om det. De forstår ikke, hvad fa-

milierne gennemgår. De lange dage på 

hospitalet, frygten for at miste sit barn 

til sygdom, bekymringer og angsten for 

fremtiden. I SMILfonden skaber vi unik-

ke møder mellem familier. Familier, der 

kan spejle sig i hinanden, og som alle 

har indsigt i hospitalssystemet, og de 

bekymringer der er ved at have et barn 

med alvorlig sygdom.

Familierne fortæller, at de har følt sig 

alene og ensomme i lang tid, og derfor 

er mødet med andre familier til SMIL-

fondens sociale arrangementer, fester og 

sommercamps meget vigtigt for dem.

Energi til parforholdet
Der er ikke meget tid til at være et par, 

når hverdagen kører derudaf med både 

syge og raske børn. Mange forældre til 

alvorligt syge børn bruger flere timer 

dagligt på medicinering, behandling el-

ler hospitalsbesøg. Familien er splittet, 

fordi det syge barn er på hospitalet med 

den ene forælder, mens raske søskende 

er hjemme med den anden. Der er alt-

så sjældent tid til tosomhed, og det kan 

være svært at stå sammen i en presset 

tilværelse.

Stærke forældre er børns bedste medi-

cin, og derfor er det altafgørende at give 

forældre en pause og fornyet overskud. 

Det fik 60 forældrepar, der kom på over-

natning på Comwell Hotels med middag 

og koncert med MusikBeRiget og Martin 

Brygmann. Et helt døgn med velfortjent 

forkælelse, kvalitetstid og sammenhæn-

gende søvn.

Nye venskaber
Trekløveret Laura, Natasja og Anemo-

ne er et tydeligt eksempel på, hvordan 

SMILfonden er med til at få unikke ven-

skaber til at spire. De tre piger slås med 

almindelige teenageproblemer, men 

også med udfordringer, der er langt stør-

re end det. De lever nemlig med kroni-

ske og alvorlige sygdomme. 

Der er ikke meget at smile af, når en familie har 

alvorlig sygdom som en fast del af hverdagen. Men 

det er alligevel, hvad vi prøver på i SMILfonden: 

at give dem mere at smile af, og vi går gerne en 

ekstra mil for at opnå det.

SMILfonden | 12 | Årsmagasin 2019



Hverken familie eller skolekammerater 

kan sætte sig ind i, hvad det indebærer 

at leve med en alvorlig sygdom. Men de 

tre piger støtter hinanden. De mødte 

hinanden for første gang på sommer-

camp med SMILfonden i 2018, og har si-

den været til flere af vores arrangemen-

ter sammen. I 2019 var de tre seje piger 

tilfældigvis indlagt til operation samti-

dig, og her besøgte de hinanden. SMIL-

fondens arrangementer har bidraget til 

pigernes venskab. Et venskab som går på 

tværs af diagnoser, og som giver tryghed 

gennem gode og svære tider med syg-

dom.

”Jeg sender ofte 

SMILfonden en tanke og 

siger tak. I er slet ikke klar 

over, hvad I har skabt. Et 

venskab, hvor sygdom ikke 

betyder noget, og det at 

være en helt almindelig 

teenager er det, der betyder 

noget” 

Majken, mor til Natasja på 14 år,  

der lider af hydrocephalus

Glæde til søskende
Mange forældre med et alvorligt sygt 

barn oplever følelser af utilstrækkelig-

hed. De vil gerne være hos det syge barn, 

men også hos de raske søskende, som 

mangler deres mor eller far. Søskende 

kan komme til at stå i skyggen af syg-

dom. De bekymrer sig, og nogle udvikler 

angst. De savner deres familie, når de er 

på hospitalet. De bliver nervøse, når sø-

ster eller bror skal opereres, og når de er 

væk hjemmefra. 

I SMILfonden ser vi de raske søskende 

og inviterer dem med til mange af ar-

rangementerne. Vi aflaster familierne 

ved behov, så forældrene får tid til både 

raske og syge børn. Til arrangementerne 

møder de raske søskende andre børn, 

der også ved, hvordan det er at have en 

alvorligt syg søster eller bror.

”Benjamin har været meget påvirket 

af sin lillebrors sygdom, og efter 

weekendopholdet mærker vi en glad 

dreng, som pludselig føler sig forstået”

 

Tanja, mor til Oliver på 2 år, der lider af en 

sjælden blæresygdom
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Mød Silas med  
Crouzon syndrom og 

hans forældre
”Det er altid svært at tale om det, der virkelig 

gør ondt, men når man sidder med de andre 

fædre, så er der en fælles forståelse fædrene 

imellem. Og det giver en ro, en ’vi er alle i samme 

båd’-følelse. Det har også været dejligt med 

voksenarrangementerne, der giver en masse ny 

energi på en konto, som ellers altid er i minus”

 Carsten, far til Silas

 

”Det at være med til SMILfondens arrangementer har 

givet livet en helt anden mening og et fællesskab, 

intet kan erstatte. Det er fantastisk med en ny 

omgangskreds, som ved, hvad det vil sige at have et 

sygt barn. Når vi er sammen, taler vi ikke meget om 

sygdom, men nyder, at der ikke skal forklares”

Malene, mor til Silas

”Det er fedt at få nye gode venner, der også har prøvet 

at være syg og kender til at være på hospitalet. Jeg 

har aldrig oplevet så meget som med SMILfonden. 

Det er en drøm at kunne alt det andre kan med mine 

nye venner fra SMILfonden”

Silas
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2019 i billeder

”Forældrekoncerten gav en 

virkelig tiltrængt pause med 

tanke på alt andet  

end sygdom”

Mette, mor til Tobias, som er udiagnosticeret

”Det er den 
fedeste dag”

Piet på 12 år med Saul Wilson syndrom, der var 

med til drenge photo shoot

Tag med til

photo shoot
 med de sejeste drenge
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2019 i billeder

“At SMILfonden blev etableret, er 

det bedste, der er sket for os, da 

det udfylder et hul og skaber nogle 

gode oplevelser for børn, som ikke 

er en del af andre patientforeninger”

 Lisbeth, mor til Andreas med alvorlig tarmsygdom

Tag med til

julefest
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SMILcamp 2019

Det er de færreste familier med alvorligt 

og kronisk syge børn, der har overskud 

til at planlægge ferie. Mange af famili-

erne har ikke været på ferie i årevis el-

ler haft længere perioder 

samlet som familie. Derfor 

var det med stor glæde, at 

vi i 2019 kunne sende 35 al-

vorligt og kronisk syge børn 

og deres familier på rekreationsophold 

med SMILfonden. I år har vi for første 

gang i SMILfondens historie afholdt to 

fire-dages ophold i smukke omgivelser - 

ét på Comwell Hotels i Korsør og ét på 

Comwell Hotels i Rebild Bakker. Formå-

let med opholdene er at forkæle famili-

erne med en tiltrængt pause fra sygdom 

og give fælles oplevelser at tænke tilba-

ge på.

De to camps bød hver dag på planlagte 

aktiviteter, som familierne kunne vælge 

til alt efter lyst og overskud. SMILcamps 

er nemlig indrettet efter børnenes be-

hov, hvor alt er frivilligt. Der var børne-

koncert og foredrag, kreativt værksted 

og fri leg. Kort sagt - børnene fik lov til 

bare at være børn!

Forældrene fik tilbudt råd-

givning og faglige oplæg, 

og der var også mulighed 

for at indgå i fælleskaber 

med andre i samme situati-

on til forskellige sociale arrangementer. 

Sidst men ikke mindst var der familieyo-

ga, madlavning og familieportrætter, 

som gav anledning til kvalitetstid og fæl-

les oplevelser. Noget der ikke er særlig 

meget tid til i en hverdag, hvor sygdom 

overskygger, og familien er splittet mel-

lem hjem og hospital.

Vores SMILcamps kan noget helt særligt, 

og vi vil rigtig gerne sende endnu flere 

af Danmarks sejeste børn og familier af 

sted til næste år.

”En ferie man 

ikke vil hjem fra”

Tilbagemeldinger fra forældre og børn, 

der har været med SMILfonden på 

sommercamps, er ikke til at tage fejl af. 

Denne ferie er virkelig noget, der rykker for 

hele familien og giver langvarige minder og 

fællesskaber på tværs af diagnoser.
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#SMILcamp19

• 35 familier deltog i SMILcamp

• 200 børn, søskende og voksne deltog 

• De to sommercamps blev evalueret med 

topkarakterer. Familierne syntes, at de fik 

en pause fra sygdom, nye fællesskaber, 

vigtig familietid og fornyet energi

• Familierne ønsker at møde andre med 

samme diagnose som deres barn

SMILcamp i billeder

”Den bedste oplevelse, som sidder dybt i 

hjertet. Et minde der stadig får smil frem i 

en svær hverdag”

 Helen, mor til Laura med muskelsvind
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SMILcamp i billeder

”I dag er en af de lidt flade 

dage, og så kommer jeg i tanke 

om den dejlige camp,  

og bliver holdt oppe af de 

skønne minder” 

Trine, mor til Ingrid med cystisk fibrose

”Tak for den dejligste ferie. Den 

vil vi for evigt huske som et skønt 

minde, vi har fået sammen alle tre” 

Dorthe, mor til Luna med leukodystrofi
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Strategi og 
målsætning 2020

Flere camps
SMILcamps gør noget godt for alle i fa-

milien. Forældre får overskud til at holde 

i hånd. Til at se hinanden. Familien har 

tid sammen som en normal familie, og 

får en pause fra sygdom og bekymringer, 

der normalt overskygger i hverdagen. 

Derfor vil vi sende endnu flere familier 

af sted på SMILcamp, og vores mål er at 

holde tre SMILcamps i 2020.

Synlighed og kendskab
Et vigtigt strategisk fokus for 2020 er at 

få udbredt kendskabet til SMILfonden 

endnu mere og skabe en større indsigt i 

vores arbejde gennem oplysning. Oplys-

ningen skal både rettes mod hospitaler 

og den bredere offentlighed.

Opretholde niveau og kvalitet
SMILfonden går aldrig på kompromis 

med kvaliteten af og indholdet i vores 

aktiviteter. I 2020 er målet at opretholde 

niveauet og den høje kvalitet, der kende-

tegner vores arrangementer.

Videreudvikling
I SMILfonden lytter vi til familier med 

kronisk og alvorlig sygdom. Vi videreud-

vikler os, så familiernes behov kan imø-

dekommes bedst muligt, og det er også 

planen for det kommende år. Blandt an-

det har mange børn og familier ytret, at 

de mangler adspredelse under de lange 

indlæggelser. Derfor åbner vi SMILET i 

foråret 2020, som er et kreativt værksted 

på Rigshospitalet.

I SMILfonden har vi høje ambitioner. Vi har altid drømme 

og tanker om, hvordan vi kan udvikle os endnu mere. Vi 

sætter løbende nye mål og går benhårdt efter dem, så vi 

kan øge livskvaliteten hos børn og familier med alvorlig 

og kronisk sygdom.
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SMILET – et kreativt 
værksted

Det kreative værksted vil være åbent 

hver dag og hver weekend, og er for alle 

børn og unge, der har en tilknytning til 

Rigshospitalet. Formålet med det kre-

ative værksted er at fremme børnenes 

livsglæde og give dem et frirum, hvor de 

kan udfolde sig kreativt med andre børn 

og deres familier.

Værkstedet giver mulighed for, at bør-

nene kan bruge deres fantasi i kreative 

projekter samt indgå i nye fællesskaber 

på tværs af diagnose, køn og alder. No-

get som børn og familier, der bruger me-

get tid på hospitalet, har et stort ønske 

om og behov for. Der bliver højt til loftet 

med plads til grin og hygge, men også 

til ro og fordybelse, hvor tid og sted kan 

glemmes for en stund.

Tak for 
støtten 

Cajuna Holding ApS

H. Vangsted Invest

SMILfonden har en fantastisk nyhed. En drøm går i opfyldelse. 

Med støtte fra fonde og private sponsorer åbner vi SMILET, 

et kreativt værksted på Rigshospitalet, i foråret 2020. Der 

er normalt ikke særlig meget at foretage sig blandt de 

hvide hospitalsgange, når syge børn og deres forældre er på 

hospitalet. Derfor er vi stolte over, at SMILfonden kan være 

med til at gøre opholdet mere inspirerende med SMILET!

SMILfonden | 23 | Årsmagasin 2019



Fundraising  
Tak for støtten
SMILfonden har været med til at vende rigtig mange triste 

mundvige til glade smil i 2019. Det er kun muligt, fordi så 

mange bakker op om vores sociale arbejde. En stor tak skal 

lyde til alle medlemmer, private givere, virksomheder og 

fonde, der har støttet os, så vi kan gøre det, vi er bedst til.

Private donorer –  SMILvenner
I SMILfonden er vi afhængige af private 

initiativer, og heldigvis er der mange 

gode mennesker, der på eget initiativ 

samler penge ind til vores arbejde.

Blandt andet har Poul Krarup, der er for-

mand for og stifter af Bike4Kids indsam-

let over 200.000 kroner sammen med et 

cykelhold på 21 ryttere. De cyklede 1.100 

km rundt i Danmark på 8 dage i som-

merferien for at samle penge ind, der 

ubeskåret gik til SMILfonden. Bike4Kids 

blev stiftet i 2018 med det formål at skaf-

fe midler til at hjælpe børn med alvorlige 

sygdomme på tværs af diagnoser. Poul 

Krarup har selv oplevet, hvad det vil sige 

at have et sygt barn. Da hans nu 15-årige 

søn var lille, var han igennem flere ope-

rationer. I dag er han heldigvis helt rask, 

og er Bike4kids-holdets yngste rytter. 

Pouls bekymringer og tiden på hospita-

let med sin syge søn har motiveret ham 

til at gøre en forskel. Næste år er målet at 

få flere ryttere med på holdet for at ind-

samle endnu flere penge til SMILfonden.

”Mange andre samler ind 

til bestemte sygdomme. Vi 

ønsker at sprede glæde til 

børn, der er ramt af de mere 

oversete, men ikke mindre 

alvorlige sygdomme” 

Poul Krarup, formand for  

og stifter af Bike4Kids

Her overrækkes SMILfondens direktør, Sisse Fisker, den flotte  donation 

på 210.000 kroner af de sejeste ryttere og formand for Bike4Kids. 

 Mange tak for indsatsen!

Fire medarbejdere fra biofarma-virksomheden Bristol-Myers Squibb 

(BMS) Danmark trampede i pedalerne fra Nice til Girona og indsamle-

de hele 185.000 kroner til SMILfondens arbejde. Stor tak!
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Tak  til fonde
Tak til alle fonde, der har støttet os i 2019 – store som små. Nedenfor ses SMILfondens største fondsdonorer i 2019.

Holms Mindelegat
Grete og Sigurd 

Pedersens Fond

Ernst og Vibeke 

Husmans Fond 

Brødrene 

Hartmanns Fond

Medarbejdernes 

Honorarfond i 

Novo Gruppen

Velfærds- og 

forskningsfonden 

for pædagoger

Louis Petersens 

Legat

Civilingeniør H.C. 

Bechgaard og hustru Ella 

Mary Bechgaards Fond

Paula og Axel 

Nissens Legat

Olga og Esper 

Boels Fond

Frederik og Emma 

Kraghs Mindefond
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Virksomhedspartnerskaber

I SMILfonden er vi meget taknemmelige 

for støtten og arbejder hårdt for at gøre 

os fortjent til den. Her kan du læse om 

nogle af de virksomhedspartnerskaber, 

der betyder meget for SMILfonden.

Cloetta

Cloetta har støttet SMILfonden helt 

fra start, og har i den grad en stor del 

af æren for SMILfondens fremgang og 

vækst. Udover økonomisk støtte donerer 

de også kvalitetsprodukter, blandt andet 

slik og nødder, som vi forkæler SMILfon-

dens børn og familier med til vores akti-

viteter. Under årets julemission kunne vi 

dele 1000 Skipper’s pibes julekalendere 

ud til børn, der var indlagt i december 

måned. Over sommeren indgik Malaco 

og SMILfonden desuden et stærkt part-

nerskab, og SMILfondens logo kom på 

Familie Guf slikposer.

Comwell Hotels 

Comwell Hotels og SMILfonden har sam-

arbejdet i to år. Comwell Hotels’ smukke 

hoteller og omgivelser giver de bedste 

forudsætninger for at forkæle vores fami-

lier. Hotellerne har dannet rammen for 

årets to SMILcamps, forældreforkælelse 

med koncerter og rekreationsweekender.

FORCE Technology

I starten af året rykkede vi til nye konto-

rer i Lyngby i FORCE Technologys lokaler. 

Kontorlokalerne er en donation til SMIL-

fonden, og de nye og større rammer be-

tyder meget for vores arbejde.

Message

I alle Message butikker i hele landet 

blev der solgt Share a Smile t-shirts fra 

Global Funk i foråret, hvor 100 kroner 

gik ubeskåret til SMILfonden. Der blev 

solgt rigtig mange t-shirts, og kampag-

nen indbragte over 50.000 kroner. Tre 

af SMILfondens seje piger med alvorli-

ge sygdomme strålede som modeller i 

kampagnen. De fik nyt tøj og havde en 

minderig dag på photo shootet, hvor nye 

venskaber opstod på tværs af diagnoser.

Gør en forskel for 
syge børn

Der er mange måder, du kan støtte SMILfondens arbejde på. Når du 

støtter os, giver du alvorligt og kronisk syge børn og deres familier unikke 

fællesskaber og et afbræk fra sygdommen.

Du kan støtte på følgende måder:

• Giv et fast beløb hver måned

• Bliv medlem for 200 kr. om året – kun 16 kr. om måneden!

• Giv et engangsbeløb

• Støt som virksomhed

• Støt via arv eller testamente

Alle donationer er med til at gøre en forskel for børn, der tilbringer alt for 

meget af deres barndom på hospitalsbesøg og medicinering. Se mere 

på: smilfonden.dk

SMILfonden er meget afhængig af samarbejdet med 

gavmilde virksomheder. Virksomhederne støtter foreningen 

på forskellige måder, blandt andet gennem kontante 

donationer, produkter og platforme til donationer. 
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Tak  til virksomheder
Tak til alle virksomheder, der har støttet os i 2019 – store som små. Nedenfor ses SMILfondens største virksomhedsdonorer i 2019.

Cajuna Holding ApS

Strandbygaard

Mette og Jannik 

Kruse Petersen

H. Vangsted Invest ApS
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Organisation  
Holdet bag smilene

SMILfondens bestyrelse
SMILfondens bestyrelse er frivillig og har 

som formål at støtte foreningens arbej-

de og udvikling. Ved seneste generalfor-

samling blev bestyrelsen yderligere styr-

ket, da to dygtige og erfarne personer 

blev valgt ind; Michael Løve, CEO i Netto 

International og Niels Kornerup, partner 

i Advokatfirmaet Bech-Bruun.

Begge har i 2019 bidraget positivt til 

SMILfondens bestyrelsesarbejde. De har 

stor indsigt i erhvervslivet, virksomheds-

samarbejde og bestyrelseserfaring. Og 

vigtigst af alt, så er de motiverede for at 

hjælpe alvorligt syge børn og deres fami-

lier. I SMILfondens bestyrelse er mange 

kompetencer og fagligheder repræsen-

teret, og det er en kæmpe styrke for vo-

res bestyrelsesarbejde.

Ansatte
SMILfonden består af et lille sekretariat 

med direktør, sekretariatsleder og en 

økonomiansvarlig. I takt med at indtæg-

ter og antallet af aktiviteter er steget i 

2019, har det været nødvendigt at an-

sætte flere for at løfte arbejdet i SMILfon-

den samt for at sikre dokumentation og 

overholdelse af regler.

”Jeg er stolt over at 

være ambassadør for 

SMILfonden. Det gør mig 

glad helt ind i knoglerne 

at se SMILfonden skabe 

glæde hos mennesker, der 

har brug for det. Jeg glæder 

mig til at være med til at 

give de seje familier ekstra 

kærlighed!” 

 TV-vært Stine Bjerre Mortensen 

Frivillige
I SMILfonden er vi derudover 95 frivillige. 

Danmarks bedste frivillige, synes vi! De 

er fordelt rundt i landet og er uundvær-

lige for SMILfondens arbejde. De frivillige 

varetager mange forskellige opgaver fra 

projektledelse til fundraising og er med 

til at afholde arrangementer og fester for 

børn og deres familier tilknyttet børneaf-

delinger landet over. 

I september måned holdt SMILfonden 

årsmøde i Middelfart for alle frivillige og 

ansatte. Weekenden var præget af stort 

engagement og havde fokus på at skabe 

et fælles ståsted for alle i foreningen. Der 

var en række oplæg og tid til at dele er-

faringer på tværs af landet, som kan bru-

ges til at skabe de bedste arrangementer 

af højeste kvalitet.

Ambassadører
I SMILfonden har vi de dejligste am-

bassadører. De er med til at skabe op-

mærksomhed, og så deltager de i SMIL-

fondens arrangementer, hvor de møder 

syge børn og deres familier med smil og 

knus. I år er vi så heldige at have fået TV-

vært og journalist på TV2 Sporten Stine 

Bjerre Mortensen med på holdet som 

den syvende ambassadør. Det er vi utro-

lig stolte over. Sammen med børnevært 

Kristian Gintberg, triatlet Camilla Peder-

sen, badmintonspiller Viktor Axelsen, ba-

gemester Liv Martine og tegner Simone 

Thorup Eriksen har vi et virkelig stærkt 

ambassadørhold! Tak for jer.
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Bestyrelse

Simon Hesse Hoffmann

Bestyrelsesformand, 

Investor og Bestyrelses-

arbejde

Gerd Maria May Hertz 

Næstformand,  

Journalist, Stifter af 

Room of Solutions

Charlotte Blix

Bestyrelsesmedlem, 

Leder af Rigshospitalets 

BørneUngeProgram

Louise Fredbo

Bestyrelsesmedlem, 

Fremtidsforsker

Allan Feldt

Bestyrelsesmedlem, 

CEO, SeiMei

Dorte Horsholt

Kasserer, Selvstændig 

erhvervsdrivende

Michael Løve

Bestyrelsesmedlem,  

CEO Netto International

Niels Kornerup

Bestyrelsesmedlem, 

Partner, Bech-Bruun 

“SMILfonden er blandt andet afhængig af 

samarbejder med virksomheder, og jeg vil 

gerne bruge min erfaring fra erhvervslivet 

til at bygge en bro imellem de to. Jeg har 

simpelthen en enorm medfølelse og respekt 

for de familier og børn, som lever i den 

situation, og derfor er jeg dybt motiveret for 

at hjælpe til i SMILfonden”

Michael Løve 

“Jeg ser meget frem til at få lov til at bruge 

min bestyrelseserfaring til at hjælpe børn 

og familier, der kæmper med en hård 

dagligdag, mange dage på hospitalet og 

lange adskillelser fra søskende, familie og 

venner”

Niels Kornerup
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Regnskab og nøgletal
I SMILfonden går vi meget op i, at aktivitetsniveauet følger indtægterne, 

og at donationer anvendes bedst muligt. Det samlede årsregnskab 

viser en stor stigning i indtægter sammenlignet med de forgangne 

år. Det betyder, at vi har kunnet afholde endnu flere aktiviteter og 

arrangementer og dermed også har en stigning i udgifter.

Indtægter 
SMILfondens arbejde finansieres af bi-

drag fra virksomheder, fonde, offentlige 

puljer, kommuner og private, og så har 

vi for første gang modtaget midler fra 

Sundhedsministeriet. Sundhedsministe-

riet har afsat én million kroner hvert år 

de næste fire år til finansiering af som-

mercamps og øvrige arrangementer 

samt en halv million i 2019 til en oplys-

ningskampagne.

Udgifter
I SMILfonden er det afgørende, at stør-

stedelen af donationer går til vores ar-

rangementer for børn og familier, der 

er tilknyttet børneafdelingerne rundt i 

landet. Over 75% går direkte til sociale 

arrangementer, rekreation og hospitals-

fester.

Samtidig har vi nogle virkelig gode sam-

arbejdspartnere, som har doneret både 

produkter, gaver og services gratis eller 

til fordelagtige priser.

Indtægter fordelt på kategorier 2019

Omkostninger fordelt på aktiviteter 2019

 Medlemsbidrag (2 %)

 Donation Fonde (45 %)

 Donation Erhverv (20 %)

 Donation Private (10 %)

 Offentlige tilskud (24 %)

 Hospitalsaktiviteter (29 %)

 Sommercamps (16 %)

 Julemissionen på landets hospitaler (11 %)

 Sociale aktiviteter (19 %)

 Fundraising & marketing (15 %)

 Administration (10 %)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2015

tDKK

2016 2017 2018 2019

SMILfondens udvikling i indtægter

0

25

50

75

100

2015

Stigning i arrangementer

2016 2017 2018 2019

Arrangementer

SMILfonden | 30 | Årsmagasin 2019



Find det samlede årsregnskab på SMILfondens hjemmeside.

Kr.    2019 2018

Indtægter

Medlemsbidrag    118.500 102.200

Donation Fonde    3.476.523 2.207.532

Donation Erhverv   1.539.706 967.612

Donation Private   782.639 515.157

Offentlige tilskud   1.865.672 753.371

Indtægter i alt     7.783.040    4.545.871 

Omkostninger

Aktiviteter

 - Hospitalsaktiviteter    2.046.865 745.238

 - Sommercamps    1.146.216 725.932

- Julemissionen på landets hospitaler    757.163 349.476

 - Sociale aktiviteter   1.350.488 758.305

Fundraising & marketing   1.034.201 1.162.591

Administration   700.715 341.597

Omkostninger i alt    7.035.648  4.083.139

   

Årets resultat overføres egenkapital    747.392  462.732 

Resultatopgørelse 
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