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SMILfonden er en velgørende forening, der spreder smil blandt børn i behand-
ling på danske hospitaler. Ingen børn fortjener en barndom præget af sygdom, 
bekymringer og hospitalsbesøg. Derfor laver SMILfonden fester og sociale 
arrangementer for at give børn og deres familier en pause fra sygdom og et smil 
på læben i en svær tid.
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Ledelsesberetning  
 
2017 var et meget begivenhedsrigt år, som vi i SMILfonden 
ser tilbage på med stor glæde og stolthed. Sammenlignet 
med år 2016 har vi mere end tredoblet antallet af aktiviteter, 
og arbejder på den måde målrettet mod vores vision om at 
sprede smil og glæde blandt et stigende antal alvorligt syge 
børn på danske hospitaler.  
 
Mange børn vil i løbet af deres barndom komme i kontakt 
med sundhedsvæsenet af kortere eller længere varighed, 
og hvert år bliver adskillige danske børn indlagt med vidt 
forskellige sygdomme. For eksempel blev over 120.000 børn 
og unge i alderen 0-19 år indlagt  i 20161. Nogle bliver akut 
indlagt, mens andre har en planlagt indlæggelse. I nogle 
tilfælde bliver børnene behandlet over flere omgange, og 
andre fortsætter behandlingen resten af livet.  
 
I Danmark har omkring hvert sjette barn under 16 år en 
kronisk eller langvarig sygdom2, det vil sige at sygdommen 
har et langt forløb eller vender tilbage konstant3.

Når der henvises til hvert sjette barn, så omfatter det både 
børn med psykiske og fysiske sygdomme, og alt fra børn 
der lider af depression, astma og psoriasis, til børn der for 
eksempel kæmper med hjerte-, tarm- og lungesygdomme. 
 
Det er en meget voldsom oplevelse at blive syg som barn 
med mange undersøgelser, operationer, behandlinger og 
medicinering på hospitalet. Intet barn bør tilbringe store 
dele af barndommen på et hospital, og i det hele taget er 
det en stor og voldsom omvæltning for hele familien, når et 
barn bliver alvorligt syg.  
 
I den forbindelse er det vigtigt, at det syge barn og dets 
familie kan få pauser fra det svære sygdomsforløb. Pauserne 
kan få familierne til at glemme sygdom og behandling for 
en stund, bidrage til fælles oplevelser og give mere energi til 
det fremtidige behandlingsforløb.  
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Resultater i 2017
•  Fester for over 800 mennesker

•  Uddeling af 10.000 julekalendere        
   og gaver på 20 børneafdeaflinger

• Indvielse af 5 interaktive legegulve

• Weekendophold for 50 familier

• Sociale arrangementer for 850 børn og 
  familier 

• Tre gange så mange aktiviteter som i 2016

I SMILfonden har vi netop fokus på at skabe disse tiltræng-
te pauser med rekreation, glæde og smil blandt alvorligt 
og kronisk syge børn og deres familier. Da foreningen blev 
stiftet  i 2014 var udgangspunktet at holde hospitalsfester for 
at skabe positive associationer til hospitalerne. 
 
Der er sket meget siden. Hospitalsfesterne er fortsat en stor 
del af SMILfondens arbejde, og overordnet set kan forenin-
gens arbejde inddeles i tre fokusområder; festlige events 
på hospitalet, sociale arrangementer uden for hospitalet og 
donationer til børneafdelinger.
 
Kort fortalt har 2017 været et år med fuldt tryk på. For første 
gang afholdte vi SMILfest på Sydvestjysk Sygehus i Es-
bjerg. Samlet set blev der holdt hospitalsfester for over 800 
mennesker, og uddelt 10.000 julekalendere og gaver på 20 
børneafdelinger i hele landet. Vi har arrangeret rekreative 
weekendophold for 50 familier med kronisk syge børn, holdt 
sociale arrangementer for over 850 fremmødte og doneret 
fem interaktive legegulve forskellige steder i landet. 
 
I SMILfonden er vi overbeviste om, at vores aktiviteter er 
med til at gøre en stor forskel for de alvorligt og kronisk syge 
børn i Danmark. Det ses blandt andet i den store tilslutning 
til aktiviteterne og ud fra værdifulde tilbagemeldinger fra 
hospitalspersonale, børn og familier, samt fra foreningens 
frivillige, ambassadører og medlemmer.

”Alt i alt så har 2017 været et fantastisk år for SMILfonden. 
Jeg har meget svært ved at få armene ned, og jeg glæder 
mig helt vildt til at sprede endnu flere smil i 2018” 
 
Sisse Fisker, Bestyrelsesformand og stifter af SMILfonden
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SMILfondens målgruppe   
• Overordnet: Børn i behandling på danske
   hospitaler
 
•  Primær: Kronisk og alvorligt syge børn 
   fra 0-18 år på tværs af diagnoser

• Sekundær: Søskende og forældre til det  
   syge barn 
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Udover aktiviteterne i børnehøjde har SMILfonden også 
fokus på forældres velbefindende, da de er børns vigtigste 
ressource. Det er altafgørende, at de har energi og overskud 
til at håndtere barnets sygdomsforløb. 

Hvem er vi til for  
Overordnet set er SMILfondens aktiviteter rettet mod alvor-
ligt og kronisk syge børn i alderen 0-18 år i behandling på
danske hospitaler. Fokus er på den store gruppe af børn og
unge, der ikke vinder kampen over deres sygdomme, men
som har en hverdag, hvor sygdom og behandling fylder alt
for meget. Børnene kæmper med meget forskellige sygdom-
me, herunder muskelsvind, galdevejsatresi, sygdomme i
mave, nyrer, blære, hjerne, samt hjerte- og immunsygdom-
me. 
 
Der er altså tale om en blandet gruppe børn med mange 
forskellige diagnoser, og som sjældent får den store op-
mærksomhed eller tilbud andre steder fra. 
 
Børnenes sygdomme er ikke det centrale, og SMILaktivite-
terne går på tværs af diagnose, køn og alder. SMILfondens 
aktiviteter er meget forskellige, og kapaciteten til de enkelte 
arrangementer varierer derfor også. Der er plads til flere 
deltagere til de større arrangementer, såsom hospitalsfester-
ne, hvor en bredere gruppe af syge børn og deres familier 
inviteres med. 
 
Ved andre aktiviteter er der et begrænset antal pladser, og
der er det vigtigt, at det er de børn og familier der har det
sværest, som kommer med. I den forbindelse er det persona-
let og ledelsen på landets børneafdelinger, der vælger, hvem
der skal inviteres med. 
 
Det gøres for at sikre, at det er de børn og familier, der træn-
ger allermest til en pause fra kronisk og alvorlig sygdom, 
som inviteres til de eksklusive arrangementer. Desuden 
inviteres søskende til det syge barn, som regel også med til 
arrangementerne, da de ofte føler sig overset.
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Vision
SMILfondens vision er at sprede smil og glæde hos alvorligt 
og kronisk syge børn på danske hospitaler. SMILfonden 
skal være en kendt og anerkendt aktør, der sikrer, at børn i 
behandling og deres familier bliver set og hørt.
 

Mission
Med festlige events, sociale og rekreative arrangementer, 
samt donationer på hospitalerne er SMILfondens mission at 
sprede smil, glæde og positive oplevelser blandt alvorligt og 
kronisk syge børn. Vi ønsker at give børn og familier pau-
ser fra barnets sygdomsforløb og styrke fælleskaber, både 
blandt børn og familier på tværs af diagnoser, samt i den 
enkelte familie. 
 
I det følgende afsnit beskrives SMILfondens aktiviteter for 
2017 i hovedtræk. Dernæst præsenteres hvem vi er i SMIL-
fonden, forventninger til 2018, samt foreningens samarbejds-
partnere. 

SMILfonden kort fortalt
• Alvorligt og kronisk syge børn i fokus

• Sprede smil og glæde

• Pause fra sygdom

• Fællesskaber på tværs af diagnoser

• Rekreation og familietid

7
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SMILfondens aktiviteter 2017  
SMILfonden har afholdt en lang række aktiviteter for al-
vorligt og kronisk syge børn og deres familier. I dette afsnit 
beskrives SMILfondens fester og julemission på landets 
hospitaler, samt udvalgte sociale arrangementer og donatio-
ner til børneafdelinger.
 

Fester og julemission på hospitaler
SMILfondens fester afholdes på hospitalerne, hvor der altid 
er flot pyntet, lækre forfriskninger, musikalske indslag og 
underholdning, samt kendisser der uddeler gaver til de syge 
børn og deres søskende. Festerne har blandt andet til formål 
at skabe positive associationer til hospitalet, som normalt er 
forbundet med ubehag og bekymring. I år har SMILfonden 
holdt fester for over 800 mennesker.  
Bestyrelsesformand og stifter Sisse Fisker siger:
 
”Børnene og familierne lever i en hverdag præget af syg-
dom. Vi holder fester og spreder smil, så de får positive pau-
ser sammen. Det er så vigtigt, at vi forkæler de her børn og 
deres familier, der til daglig kæmper en sej kamp med deres 
sygdom. Vi giver dem noget rart at tænke på, så det næste 
gang er lidt nemmere at komme på hospitalet”

Hele idéen med SMILfondens fester er, at børn i behandling 
har noget at se frem til, og at de kan få en pause fra deres 
sygdomsforløb. Men hvad siger børnene selv om SMILfe-
sterne? 
 
”At komme med til SMILfondens fester er med til, at jeg har 
noget at glæde mig til, imellem alt det der er øv ved at have 
en sygdom” 
Victoria Hald 10 år, levertransplanteret

8
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Hospitalsfesterne skaber lyspunkter i en ellers hård syg-
domsperiode, og børnene er enige om, at festerne kan 
noget helt særligt. Vilja på 7 år, som lider af galdevejsatresi 
fortæller: 
 
“Jeg har været med til alle SMILfesterne på Rigshospitalet, 
og jeg synes bare det er det sejeste i verden. Tænk, man 
kan komme til fest med nogle af dem fra fjernsynet. Jeg 
elsker, når jeg har været til fest, så har jeg så meget, jeg skal 
fortælle mine venner nede i børnehaven. Nogle gange er det 
så sejt, at de næsten ikke tror på mig, som dengang jeg fik 
et kram af Hr. Skæg” 
 
SMILfesternes fokus på at skabe glæde og fællesskaber, 
samt en pause fra sygdom mærkes også af forældre til det 
syge barn. 

Mark Asboe er far til en 9-årig dreng, som får væksthormon 
og kæmper med urinstomier og allergier. Som familie er de 
vant til at komme på sygehuse og hos diverse speciallæger: 
 
”Med min knægt kunne jeg i princippet melde mig ind i 3-4 
patientforeninger - med alle de mange fordele det vil give 
for viden, netværk mm. Jeg har valgt ikke at gøre det, da jeg 
følte, at det ville være meget stigmatiserende hele tiden at 
skulle have hæfter, brochurer osv. med posten, som ville for-
stærke identiteten med at have et sygt barn, når man faktisk 
allerhelst vil dyrke ”normaliteten”. Til fest med SMILfonden 
oplevede jeg for første gang at have lyst til at deltage i et 
arrangement med ligesindede, da fællesnævneren var andet 
end den fælles sygdom - men med fokus på smil, livsglæde 
og godt humør” 
 

9
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Udover hospitalsfesterne i løbet af året, stod SMILfonden 
også for en julemission i 2017. Julen er en tid på året, hvor 
mange, især børn, nyder godt af juletraditioner, som både 
foregår i børnehave, skole og hjemme. Julen kan derfor være 
en særlig svær tid for indlagte børn, som ikke har mulighed 
for at tage del i de hyggelige traditioner. Af den grund arbej-
der SMILfonden for at donere gaver og sprede juleglæde til 
alle indlagte børn i december måned. Laura på 10 år, som 
lider af stærke kroniske smerter i kroppen siger: 
 
“Det er rigtig svært, når alle julehygger derhjemme. Jeg 
er vild med SMILfondens gaver. De får mig til at tænke på 
noget andet end min sygdom - og så føler jeg mig lidt som 
alle mine venner, der ikke er syge” 
 
Som en del af julemissionen holdt vi julefester på landets 
tre største hospitaler i 2017; Rigshospitalet, H.C. Andersens 
Børnehospital og Aarhus Universitetshospital. 
Her var musik fra RayRay og Shaka Loveless, og blandt 
andet var Sofie Linde, Rasmus Brohave og Viktor Axelsen 
med for at dele julegaver ud. 
 

10
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Her kan du møde Emma, der sammen med hendes mor 
Nicoline stiftede bekendtskab med SMILfondens arbejde 
under julemissionen. Emma har haft en meget hård start på 
livet. Hun var helt rask ved fødslen, men blev forgiftet med 
D-dråber på grund af en fejl hos et dansk medicinalfirma. 
Hver dag kæmper hun med smerter og uvished omkring 
fremtiden. 
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Opmærksomheden og tankerne fra SMILfonden betyder 
meget for både børn og forældre, særligt ved højtider hvor 
de fleste familier samles. Når man er indlagt og ikke kan 
være en del af disse højtider er omsorg og små gaver noget, 
der kan have stor betydning. 

Her fortæller Nicoline om det første møde med os: 
 
”Jeg vil aldrig glemme fredag d. 2. december sidste år. Vi var 
indlagt, og jeg var så ked af det. Jeg synes, at vi var så langt 
hjemmefra. Drop og blodprøver drillede, og vi var nødt til at 
melde afbud til en familiekomsammen.  
 
Så bankede det på vores dør til stuen, og der stod en pige 
med sin mor. De sagde, at de kom fra SMILfonden, og så 
spurgte de, om jeg kunne tænke mig en julekalender. Jeg 
var så taknemmelig for, at de gad at bruge deres sene 
fredag eftermiddag på at forkæle os. I gør det fantastisk, og 
jeg håber, at vi en dag, når Emma er blevet større og har fået 
det bedre, kan hjælpe jer med at hjælpe syge børn”
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Samarbejdet med hospitalerne er meget betydningsfuldt, og 
i SMILfonden opleves generelt en stor opbakning til forenin-
gens aktiviteter. Ledende oversygeplejerske på Børne- og 
Ungdomsafdeling på Nykøbing F. Sygehus, Susanne Gord-
ner Husted udtaler sig meget positivt om julemissionen: 
 
”Tusind tak for den meget flotte donation, vi modtog fra jer 
op til jul. Den kom virkelig til at glæde rigtig mange børn, 
deres forældre og personalet. Det var overvældende. Jeg var 
her selv juleaften, og fik den store glæde at kunne uddele 
nogle af de meget velvalgte gaver, både som julegaver og 
som mandelgaver. Vi er så glade for, at I tænkte på os her på 
Børne- og Ungdomsafdelingen på Nykøbing F. Sygehus!” 
 
I 2017 udvidede vi vores julemission til at omfatte 20 børne-
afdelinger i Danmark.

12

Julemissionen bestod blandt andet i uddeling af 10.000 jule-
kalendere og gaver sponsoreret af Cloetta, Toms Chokolade 
og Lakrids by Johan Bülow. I den forbindelse hjalp SMILfon-
dens frivillige og sundhedsprofessionelle på  børneafdelin-
gerne. 
 
Leder af Rigshospitalets BørneUngeProgram Charlotte Blix 
var med til julefesten på Riget: 
 
”Vi vil sige inderligt hjerteligt tak for en helt fantastisk dag 
for børn, unge og familier på Rigshospitalet. Det var for-
rygende med så mange elementer i ét arrangement, med 
gaver, underholdning og kendte, som blev gennemført 
tjekket, glædeligt og roligt. SMILfonden giver virkelig smil på 
læberne - mange smil, og uforglemmelige oplevelser. Også 
for personalet er det vidunderligt at se børnene og de unge i 
en så dejlig og særlig situation”
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Sociale arrangementer 
I løbet af 2017 har vi afholdt mange forskellige sociale arran-
gementer uden for hospitalerne for netop at give en pause 
fra sygdom og livet på hospitalerne. Der har blandt andet 
været eksklusive familieudflugter og rekreative weekend-
ophold på Comwell Hotels, forkælelse af mødre og photo 
shoot for kronisk syge teenagepiger.
 
Eksklusive udflugter
Børn og familier tilknyttet danske hospitaler blev inviteret 
med på eksklusive udflugter, såsom til Den Blå Planet og 
LEGOLAND. Derudover sponsorerede Poul Agger Holding 
ApS en tur til Randers Regnskov for over 30 familier. Ofte 
har familierne ikke selv energien til at planlægge ture, fordi 
al overskud bruges på barnets sygdomsforløb. Efter at have 
været med i Randers Regnskov skrev Trine, som er mor til 
Solsikke, der er tilknyttet Aarhus Universitetshospital: 
 
”Det kan være svært at finde overskud til selv at arrangere 
gode oplevelser, når sygdom, medicin, bekymringer og 
hospitalsbesøg er en del af hverdagen. Men når man får én 
af jeres dejlige invitationer at hænge op, så skinner solen og 
pludselig bliver forventningsglæde en dejlig og tiltrængt del 
af hverdagen”

Pia Ræbild Sørensen og hendes søn Anders, der ofte er på 
hospitalet var også med i Randers Regnskov. Her beskriver 
Pia, hvordan den gode energi efter udflugten smittede posi-
tivt af på sønnens hospitalsbesøg dagen efter: 
 
“Det I gør for vores børn og deres søskende er så ubeskri-
veligt stort. Det betyder så meget. I er en forening, der giver 
nyt pust til hverdagen, glemmer for en stund de træls dage 
med sygdom og hospitaler. Tak for jeres energi, og tak for 
en dejlig aften, I vil aldrig blive glemt, og Anders tog dagen 
efter på OUH med strakt arm takket være jeres arbejde”

Vores arrangementer giver  
• Pause fra livet på hospitalet

• Venskab på tværs af diagnoser 

• Unikke familieoplevelser 

• Nye fællesskaber blandt familier

13
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Rekreation for familier
 
I sommers kunne SMILfonden for første gang invitere 25 
familier fra Rigshospitalet med til et døgn med rekreation og 
forkælelse på Comwell Hotels i Køge. Det var til stor glæde 
for både børn og forældre. 
 
Opholdet var i naturskønne omgivelser med lækker mad og 
koncert fra MusikBeRiget, som blandt andet spiller koncer-
ter for syge børn på børneafdelinger rundt i landet. Børnene 
blev også underholdt af børnemusiker RayRay, mens vores 
ambassadør, triatleten Camilla Pedersen, holdt foredrag 
for forældrene om, hvordan man kæmper sig tilbage efter 
langvarig og livstruende sygdom. 

Efter weekenden i Køge skrev Helen Kehler, som er mor til 
Laura, der blandt andet har muskelsvind:
 
”Tusind tak for den dejligste weekend. Jeg håber, I ved, hvil-
ken forskel I gør – både for vores børn, men i den grad også 
for os forældre. Tak!”

I oktober blev et tilsvarende arrangement afholdt for 25 
familier på Comwell Hotels i Middelfart. Her blev holdt et 
foredrag for forældre  om, hvordan man kan håndtere svære 
følelser og børnene kunne være kreative i tegneværksted 
eller med kagedekoration.
 
Lotte Kruse deltog sammem med sin datter Malou, der er 
kronisk syg og ofte på Odense Universitetshospital. Efter 
hendes udsagn bidrog opholdet netop med en tiltrængt 
pause fra sygdom. Hun siger:
 
”Tak for et helt igennem fantastisk ophold. Malou er meget 
træt og brugt lige nu, men vi har begge haft en uforglemme-
lig weekend vi kan leve højt på længe, og hvor sygdommen 
har kunne få lov at gå i glemmebogen lidt. Tak fordi I er Jer!”

14
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Tid til mor 
Når et barn bliver indlagt eller er kronisk syg, er det hårdt for 
hele familien. Ofte er det moren, der bliver indlagt med det 
syge barn, og familien splittes op. Forældre er børns bedste 
medicin, og deres velbefindende har derfor meget stor be-
tydning for, hvordan børn klarer deres sygdomsforløb.  
 
På den baggrund har vi i SMILfonden også fokus på at hol-
de arrangementer for forældre til alvorligt og kronisk syge 
børn. Når man har et sygt barn, kommer barnet altid i første 
række. I SMILfonden skaber vi pauser til forældre, så de får 
mere  overskud til at klare det hårde forløb. 
 
I samarbejde med The Wolfpack Gym afholdte SMILfonden 
et arrangement for mødre til børn i lange behandlingsforløb. 
De blev inviteret til et forkælelses-event for at få en pause 
fra hospitalsgange og sygdom. Forkælelsen bestod af rolig 
yin-yoga, lækker frokost og gaver. Efter arrangementet blev 
der udtrykt stor taknemmelighed fra mødrene.
 
Ifølge dem var det en god og kærlig reminder om at huske 
sig selv, og få pauser fra barnets sygdomsforløb.
Blandt andet siger Pernille Vittinghus, der er mor til 7-årige 
Rasmus med 80 operationer bag sig:
 
“At I fra både SMILfonden og The Wolfpack Gym brugte 
jeres søndag eftermiddag på at forkæle alle os mødre 
mindede mig om, at jeg også skal huske at forkæle mig selv 
engang imellem for at få ladet batterierne op - så tusind tak 
for det. Er fuld af taknemmelighed over alt det, I gør for alle 
os”. 
 
Pausen fra sygdom og tiden til sig selv giver mødrene et 
åndehul og mere energi, som børnene også kan mærke.

For eksempel fik Amanda Brunbech Norsker, der har en for 
tidligt født søn, en lille pause fra indlæggelsen på Neonatal-
klinikken: 
 
”Tusind tak for en hyggelig og afslappende eftermiddag i 
søndags! Sikke et fantastisk overskud og engagement fra 
både jer og Wolfpack Gym. Jeg kom tilbage til Riget med 
et smil på læben og fornyet energi, der helt sikkert også er 
kommet min søn til gode”.
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Selvtillidsboost til teenagere  
Mange kronisk syge unge er trætte af deres kroppe, fordi 
den giver dem så mange udfordringer sammenlignet med 
raske jævnaldrende. Derfor inviterede SMILfonden otte 
teenagepiger, som kæmper med forskellige kroniske syg-
domme fra Rigshospitalet til at være modeller for en dag på 
et photo shoot. Formålet med dagen var at give pigerne et 
selvtillidsboost og muligheden for en unik og sjov oplevelse. 
 
Pigerne blev stylet af dygtige makeup-artister og fotogra-
feret af den professionelle fotograf Stine Heilmann. De fik 
taget nogle flotte billeder til SMILfondens kalender 2018, og 
derudover havde de en hyggelig dag med nye fællesskaber, 
øget selvtillid og en pause fra sygdom.  
Arrangementet skabte både stor begejstring blandt pigerne 
og deres forældre. Blandt andet siger Helle Frydendal fra 
Køge, som er mor til Maria med cystisk fibrose: 
 
”Stor tak herfra. Fantastisk arrangement, der bare boostede 
Maria helt vildt. Fantastisk dejligt at se disse skønne piger 
udfolde sig og give den max gas som modeller. Vi lever beg-
ge højt på den her oplevelse mange uger efter” 
 
Kristina Rygaard er mor til Laura på 10 år, der har fået fjernet 
flere tumorer og nu kæmper med senskader og smerter. I 
Aftenshowet sagde hun: 
 
”Det er så dejligt at se, at børnene nogen gange kan få en 
forlomme. Normalt så er det de andre børn, der kan rende 
rundt, som de vil. Så nogen gange kan man sige, at Laura 
er lidt på sidelinjen. Men til photo shootet fik hun lov til at 
få pladsen med nogle andre piger, som også trængte til, at 
der skete noget rigtig fedt. At se glimtet i øjet, det var meget 
mere end fantastisk” 
 
På opfordring af både teenagere og forældre har vi i SMIL-
fonden et stort ønske om at gentage successen for kronisk 
syge teenagere tilknyttet hospitalerne i Aarhus og Odense.

”Det var helt fantastisk at være med på photo shootet. Jeg 
skulle lige sidde og hygge lidt, og så var det helt vildt, hvor-
dan jeg blev forvandlet fra mig til en model” 
 
 Laura Rygaard, 10 år
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Donationer til børneafdelinger  
SMILfondens tredje fokusområde er donationer til børneaf-
delinger i hele landet. I år har vi sammen med samarbejds-
partnere og sponsorer blandt andet doneret fem interaktive 
legegulve til en værdi af knap en halv million kroner. De kan 
både bruges til leg og læring, samt få de indlagte børn ud 
af deres stue, så de kan være aktive sammen med andre 
børn. Natasja Christensen var indlagt med sin datter under 
indvielsen af legegulvet i Roskilde. Hun siger:  
 
“Vi var indlagt mandag til fredag og var med til festligheder-
ne. Vi fik nogle skønne gaver og en stolt datter, der havde 
klippet snoren over sammen med Sisse. Vi har brugt gulvet 
meget i løbet af ugen, super med leg og læring på én gang. 
Så fantastisk”

Donerede interaktive legegulve i 2017  
• Sjællands Universitetshospital, Roskilde

• Regionshospital Nordjylland, Hjørring

• Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

• Aalborg Universitetshospital

• Sygehus Lillebælt, Kolding 
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Pernille Kure Hansen, som er mor til Ida der er tilknyttet 
Sjællands Universitetshospital beskriver, hvordan legegulve-
ne er med til at gøre ventetiden på hospitalet sjovere: 
 
“Tak, fordi I kom og spredte så meget glæde for børnene her 
på Roskilde. I gjorde ventetiden kortere og ledte tankerne 
hen på noget andet, til stor gavn for både børn og voksne. 
Stor respekt og anerkendelse for jeres store indsats i SMIL-
fonden herfra. Ida siger tak for en god oplevelse” 
 
I SMILfonden har vi modtaget flere store donationer fra for-
skellige fonde, der har finansieret vores arrangementer og 
fester. Desuden donerede Spar Nord Fonden et flot beløb, 
som blev brugt på en donation til Aarhus Universitetshospi-
tal. 
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Cykler 

Pengene fra Spar Nord Fonden gik til indkøb af to el-ladcyk-
ler fra Butchers and Bicycles til Trygfondens Familiehus og 
Aarhus Universitetshospital.  
 
Cyklerne giver mulighed for at frivillige eller forældre til et 
alvorligt sygt barn kan cykle en tur ud i skoven, til havnen, 
legepladser eller andre steder, når der er behov og mulig-
hed for en pause fra hospitalet.  
 
Steffen Nørgaard, der er direktør i Spar Nord Fonden, 
fortæller, hvorfor de synes, at det gav mening at donere til 
SMILfonden: 
 
”Børn har vores hjerter og vores fokus. Det giver absolut 
mening, når vi i rigtig mange sammenhænge støtter projek-
ter for børn og unge - hvor formålene skifter mellem læring, 
udvikling, sport og helt nye oplevelser med kultur. Hvis det 
er muligt, bliver meningen lidt større med donationer til 
børn, der er syge eller har det svært. Børn skal lege, støttes 
og øve sig på en lys fremtid. Derfor støtter vi Sisse Fiskers 
og SMILfondens enorme indsats” 
 
Donationen blev modtaget med stor glæde og taknem-
melighed af både børn og forældre samt ansatte tilknyttet 
Aarhus Universitetshospital og Trygfondens Familiehus.  
 
I afsnittet ”Vores samarbejdspartnere” kan du se en oversigt 
over de resterende fonde, der har doneret penge til SMIL-
fondens arbejde i 2017.

18
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Hvem er vi  
SMILfonden består af et sekretariat, en bestyrelse og et 
stort antal frivillige, som alle arbejder for, at flere alvorligt 
og kronisk syge børn og deres familier kan nyde godt af 
foreningens arrangementer. 
 
Sekretariat og bestyrelse
I 2017 bestod SMILfondens sekretariat af tre deltidsansat-
te, herunder en fundraiser til at skaffe midler til at sætte 
endnu flere aktiviteter i gang for syge børn.  
 
I SMILfonden er der udskiftende praktikanter, der fungerer 
som fuldtidsansatte, og dermed udgør en betydningsfuld 
del af SMILfondens arbejdsstyrke. Da SMILfonden er i 
rivende udvikling, sker der løbende noget på medarbej-
derfronten. Se www.smilfonden.dk for de seneste opdate-
ringer om ansatte og praktikanter. 
 
Bestyrelsen i SMILfonden er frivillig og samles til fire 
bestyrelsesmøder og en generalforsamling årligt. På 
møderne udvikles, planlægges og evalueres SMILfon-
dens arbejde. I bestyrelsen er forskellige professioner og 
kompetencer repræsenteret, og derved får SMILfonden de 
bedste forudsætninger for at gro.   
 
På næste side kan du læse mere om SMILfondens syv 
bestyrelsesmedlemmer. 
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Sisse Fisker, 
Bestyrelsesformand og stifter
TV-vært, foredragsholder og 
forfatter
sisse@smilfonden.dk

Gerd Maria May Hertz, 
Næstformand
Redaktionel udviklingschef, 
Jysk Fynske Medier
gerd@smilfonden.dk

Dorte Horsholt, 
Kasserer, 
Økonoma og selvstændig 
landmand
dorte@smilfonden.dk

Allan Feldt, 
Bestyrelsesmedlem
Stifter og daglig leder af 
SEiMEi ApS
allan@seimei.me

Camilla Stokholm Bjørkmann
Farmakonom, iværksætter 
og direktør for Empano
camillab@smilfonden.dk

Camilla Dalum Madsen, 
Bestyrelsesmedlem
Advokat, Gefion Group
camilla@smilfonden.dk

Foto mangler af bestyrelsesmedlem, Stine Fogh. Leder af geoteknisk laboratorie, Geo. 

SMILfondens bestyrelsesmedlemmer

stine@smilfonden.dk
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Mød bestyrelsesformand Allan Feldt, stifter og daglig leder 
af virksomheden SEiMEi og hør, hvorfor han har lyst til at 
være med i SMILfondens bestyrelse: 
 
Hvad er årsagen til, at du har valgt at engagere dig i SMIL-
fondens arbejde?  
 
Fordi jeg personligt finder SMILfondens arbejde relevant 
og meningsfyldt, og jeg vil gerne bruge min tid på at flytte 
verden hen til et bedre sted via velgørende arbejde. Noget 
jeg allerede gør i WiSH by SEiMEi. 
 
Hvorfor mener du, at foreningens arbejde er vigtigt? 
 
Det er et overset problemområde, som SMILfonden har 
taget fat i, og derfor er arbejdet vigtigt. Det handler om at 
hjælpe familier igennem en særlig sårbar periode, hvor et 
barns sygdomsramte liv, presser hele familien. Familier, der 
rammes af eksempelvis angst, afmagt, stress og depressive 
perioder, har godt af at få sendt nogle SMIL, da disse SMIL 
altid betyder mere glæde, og at man for en kort periode kan 
glemme alt det negative og få tanket lidt op på SMILkonto-
en. SMIL smitter på den gode måde, og det kan og skal ikke 
undervurderes. 

Frivillige som vigtig ressource 
 
I 2017 har SMILfondens frivillige team haft vokseværk og er 
nu oppe på 40 faste frivillige. Derudover træder flere til efter 
behov, for eksempel når SMILfonden afholder store arrange-
menter på hospitalerne. 
 
SMILfondens frivillige er bosat over hele Danmark, og flere 
er tilknyttet bestemte regioner i landet. På den måde er der 
altid nok hjælpende hænder. De frivillige har meget forskel-
lige kompetencer og baggrunde, og spiller en vigtig rolle i 
forhold til at føre SMILfondens projekter ud i livet. Vi udvikler 
hele tiden samarbejdet med de frivillige i fællesskaber på de 
sociale medier.  
 
Deres arbejdsopgaver varierer meget, men består blandt 
andet i koordinering, økonomistyring samt praktisk deltagel-
se ved SMILarrangementerne.  
 
Organisationen kunne ikke eksistere uden de frivilliges 
indsats, og derfor anerkendes deres arbejde ved et årsmøde 
med lækker mad og drikke. Derudover kan de frivillige tage 
deres familier med til de arrangementer, som de er tovhol-
dere på. 

• 2 medarbejdere

• 40 faste frivillige 

• 7 frivillige bestyrelsesmedlemmer

• 2 praktikanter

• 2 ambassadører 
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Mød en af vores frivillige 
 
Helle Selmann er én af vores faste frivillige. Hun er mor til 
Alexander, som var indlagt de første to år af sit liv og senere 
blev levertransplanteret. Derefter har de haft fast gang på 
Rigshospitalet til kontrolbesøg og indlæggelser.

Hvorfor valgte du at blive frivillig i SMILfonden? 
 
Jeg blev i bund og grund taget med storm over arrange-
mentet og den følelse, det gav at få tilbudt en så festlig dag 
på Riget oven i alle de andre oplevelser, vi normalt har på 
hospitalet. Jeg husker, at jeg blev rørt dybt indvendig over 
tanken, at nogen gjorde noget for “sådan nogle som os”. En 
masse glade unger og fest - det var virkelig et afbræk.

Hvad giver det dig at være frivillig hos SMILfonden? 
 
Vi har selv stået som modtager og har nu overskuddet til 
også at kunne give. At se glæden i øjnene på familierne, at 
høre dem udtrykke taknemmelighed for et arrangement, er 
for mig meget nemt at relatere til. Og samtidigt - følelsen, 
når en opgave i SMILfondens regi er veludført, man har 
bidraget til stor glæde for andre - det gør mig glad og stolt 
at være en del af. 

Hvordan har SMILfondens arbejde betydning for de syge 
børn og deres familier? 
 
SMILfonden gør en kæmpe forskel for de børn og familier, 
som har deres gang på hospitalerne pga. deres kroniske 
sygdomme. De rammer bredt - og ikke “kun” børn med mere 
kendte sygdomme. Der bliver på denne måde ikke skelnet - 
men i stedet åbnet op og med plads til alle. Vi har haft vores 
gang på Rigshospitalet i snart 14 år, og vi kender mange 
familier, som slås hver eneste dag.  
 
De oplevelser, de får igennem SMILfonden, giver børn og 
unge en følelse af at være lidt unikke, hvilket de hver især 
fortjener at opleve, når de på mange andre områder har 
svært ved at passe ind i den almindelige hverdag. Der 
skabes venskaber igennem SMILfonden og børn og unge vil 
opleve, at der er andre, som dem selv. Her får det at afvige 
fra det “normale”, lov til at være normalt. Det betyder uende-
lig meget. Børnene har noget positivt at se frem til, og famili-
erne bag glædes i den grad over at se deres børn smile og 
glemme for en stund ved at have en fest og en masse gode 
oplevelser.
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Ambassadører  
I SMILfonden har vi på nuværende tidspunkt to ambassa-
dører, som vi er utrolig stolte af. Kristian Gintberg har været 
ambassadør for SMILfonden i et år, og har blandt andet un-
derholdt ved SMILfester i Trygfondens Familiehus i Aarhus, 
på Hillerød Hospital og Rigshospitalet. Kristian har været 
vært på Sommer Summarum og deltaget i DR’s børnepro-
gram, Lille Nørd. Mød Kristian og hør, hvorfor han har lyst til 
at være ambassadør for SMILfonden. 
 
Hvordan kan det være, at du ville være ambassadør for 
SMILfonden? 
 
Jeg synes, det er utroligt vigtigt at gøre tiden for indlagte 
børn og deres familier lidt nemmere, mens de er på hospita-
let - og her gør SMILfonden et kæmpe stykke arbejde. 
 
Hvordan ser du, at SMILfondens arbejde har betydning for 
de syge børn og deres familier? 
 
Jeg har været med som ambassadør og optrådt til tre af 
SMILfondens arrangementer. Det var tydeligt at se, hvor stor 
en forskel det gjorde for både børn og voksne at være med. 
De var så glade, og man mærker virkelig, hvordan SMIL-
arrangementerne er med til at give familierne et tiltrængt 
afbræk fra sygdom og den svære situation, som de befinder 
sig i. SMILfonden er i sandhed gode til at sprede smil!

Hvad giver det dig at være ambassadør for SMILfonden? 
 
Det er utroligt livsbekræftende at være ambassadør for 
SMILfonden. Jeg synes, at det er fantastisk, at vi har dygtige, 
arbejdsomme læger og sygeplejersker på vores hospitaler 
og nu også et hold af dygtige og arbejdsomme folk i SMIL-
fonden, som står klar med åbne arme før, under og efter 
behandlingen. Det giver mig en tro på, at vi er mange, der 
brænder for at hjælpe hinanden.

Camilla Pedersen er SMILfondens nyeste ambassadør. I 
2013 lå hun i koma i 19 dage på Odense Universitetshospital 
efter et cykelstyrt. Kun et år efter var hun årets sportsnavn. 
Camilla er en fighter og en kæmpestor inspiration for mange 
børn og familier. Hun holdt et foredrag om sin historie på 
Comwell Hotels i Køge for familierne.  
 
I SMILfonden er vi rigtig glade for den indsats, begge vores 
ambassadører har ydet i forbindelse med foreningens arbej-
de. I 2018 har vi et ønske om at få nye ambassadører med på 
holdet.  
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Øget rækkevidde  
Sociale medier
SMILfonden har i løbet af 2017 forsøgt at udbrede kendska-
bet til foreningens arbejde i gennem opdateringer, case-be-
skrivelser, små film og billeder på sociale medier, heriblandt 
Instagram (3.353 følgere) og Facebook (8.165 følgere). Vi vil 
fortsat fokusere på at udbrede kendskabet til SMILfonden 
og vise, hvilken værdi vores arbejde skaber for de alvor-
ligt syge børn og deres familier. Planen er at foreningens 
hjemmeside, skal optimeres, så det fremgår tydeligt, hvad 
SMILfonden gør af forskel, samt hvordan man kan støtte, 
som virksomhed såvel som privatperson. 

Kampagner
I SMILfonden har vi gjort flere tiltag for at øge kendskabet 
til vores indsatser. I efteråret havde vi blandt andet en stand 
under et Børnesymposium på Rigshospitalet, hvor vi uddelte 
postkort og fortalte om SMILfondens arbejde. Mødet gav 
mulighed for at indgå dialog med sygeplejerskerne og tale 
om fremtidige samarbejder. 
 
I det kommende år vil SMILfonden lave endnu mere opsø-
gende arbejde for at få flere faste støtter og øge kendskabet 
til foreningen. Vi ønsker også at lave forskellige marketings-
kampagner med fokus på, hvordan vi adskiller os fra andre 
organisationer, og den værdi som SMILfondens arbejde 
skaber.

Medieaktivitet
I 2017 har eksponeringen i medierne været stor. Fokus har 
hovedsageligt været på formidling om SMILfondens aktivi-
teter, og i indslagene har børn og forældre fra SMILarrange-
menter været med. Her har de fortalt om, hvilken betydning 
SMILfondens arbejde har, når man er alvorligt syg.  
 
Bestyrelsesformand, Sisse Fisker, var blandt andet i Go’ 
morgen Danmark og Go’ Aften Danmark, hvor hun fortalte 
om årets julemission sammen med Anemone, der er kronisk 
syg og hendes far. Der var også et indslag i Aftenshowet, 
hvor en af pigerne fra photo shootet fortalte, hvordan det 
havde været at deltage. TV2 Lorry har sendt et indslag fra 
årets SMILfest på Riget, og Sisse har holdt foredrag om 
hendes egne erfaringer med syge børn, samt om stiftelsen 
af SMILfonden. 
 
Flere ugeblade og lokalaviser har omtalt SMILfondens arbej-
de, og vi ønsker fortsat at fortælle om foreningens arbejde 
ved brug af forskellige kommunikationskanaler.
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Forventninger til 2018  
År 2017, som netop er gået, er fløjet af sted med at udvikle 
og afholde fester og sociale arrangementer. Vi har udeluk-
kende modtaget positive tilbagemeldinger fra børn og deres 
familier, samt fra personale og ledelse på børneafdelingerne. 
Derfor kan vi slet ikke vente med at invitere til endnu flere 
gode og glædesskabende arrangementer i 2018. Ønsket og 
forventningen er, at der som minimum skal holdes ligeså 
mange aktiviteter i de kommende år. For 2018 forudser vi, 
at antallet af frivillige vil stige i takt med, at vi afholder flere 
aktiviteter, både på og uden for hospitalerne. 
 
Gentage successer
Vi ønsker at gentage de arrangementer og aktiviteter, som 
var succesfulde i 2017, heriblandt festerne på Rigshospitalet, 
Aarhus og Odense Universitetshospital. Vi vil også gentage 
julemissionen på børneafdelingerne, de eksklusive udflugter, 
tid-til-mor-arrangementer og familieweekend ture. Ønsket 
er, at vi kan sprede os endnu mere geografisk, men fortsat 
fokusere på de mest alvorligt syge børn i Danmark. 
 
Første SMIL sommercamp
I løbet af 2017 har vi udviklet på nye idéer for at sprede 
endnu flere smil. Blandt andet er planen at invitere kronisk 
syge børn og deres familier fra Børnekirurgisk Klinik på 
Riget på en firedages sommercamp fyldt med dejlige ople-
velser i smukke omgivelser. Det har længe været et ønske i 
SMILfonden at give børn og familier et længere afbræk fra 
sygdomsforløbet, hvor de får en masse fælles oplevelser at 
tale om og mindes.

Nye fundraising-initiativer
Et andet nyt initiativ for 2018 er SMILfondens deltagelse i 
YOU RUN-løb til foråret. YOU RUN er et velgørenhedsløb, 
hvor man kan vælge at løbe eller gå for blandt andet at 
støtte SMILfonden. Vi drømmer selvfølgelig om at være den 
NGO, der indsamler allerflest penge, og som stiller op med 
det største og bedste hold, når vi i flok løber omkring Kø-
benhavns inderhavn d. 29. April 2018. I SMILfonden er vi hele 
tiden på udkig efter nye fundraising-aktiviteter, og ønsker at 
finde innovative måder at skaffe midler på. 

Udvikling og behov
SMILfonden har et ønske om at holde sig opdateret om ud-
viklingen og behovet blandt alvorligt og kronisk syge børn 
på børneafdelingerne.  
 
Vi vil efterstræbe at blive bedre til at evaluere SMILarran-
gementerne for at få mere viden om, hvorvidt de stemmer 
overens med børnene og familiernes behov. Vi vil hjælpe på 
den bedst mulige måde og nå de børn, som har allermest 
brug for det.
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Vores samarbejdspartnere  
I SMILfonden er vi taknemmelige for alle de samarbejder, 
der allerede er indgået med virksomheder, fonde samt med-
lemmer og personale på landets børneafdelinger. Vi er altid 
på udkig efter flere, der er interesseret i at samarbejde med 
os eller støtte SMILfondens arbejde.
Det er forskelligt, hvordan virksomheder og sponsorer 
bidrager. Nogle giver penge, andre donerer produkter og 
arbejdstid. Det kan du læse mere om her. 
 
Virksomhedssamarbejde og fundraising
I sommeren 2017 indgik SMILfonden et nyt og meget spæn-
dende samarbejde med Comwell Hotels til stor glæde for 
mange børn og deres familier. Vi er glade for, at samarbej-
det fortsætter i 2018, hvor der allerede er planlagt endnu et 
weekendophold i februar for 25 børn og familier fra Aar-
hus-området. Salgsdirektøren fra Comwell Hotels, Henrik 
Hjorth, siger om samarbejdet: 
 
”Vi er umådelig glade for at bidrage til SMILfondens vigtige 
arbejde. Ikke alene har samarbejdet skabt glæde på vores 
hoteller, det har også været inspirerende at opleve, SMIL-
fondens utrættelige arbejde med at give børnene og deres 
familier en pause fra sygdom. Vi glæder os derfor til at fort-
sætte samarbejdet og til igen at se masser af smil i 2018”

I år har SMILfonden også indgået samarbejde med virksom-
heder i forbindelse med forskellige fundraising-initiativer. 
Blandt andet designede og solgte designer Sofie Schnoor 
en T-shirt, hvor hvert køb støttede SMILfondens arbejde 
med 50 kroner. Hun donerede samlet 65.000 kroner.  
Her forklarer hun, hvorfor hun har lyst til at støtte: 
 
”Vi synes, at SMILfonden gør et fantastisk stykke arbejde for 
børn på danske hospitaler, og vi ønsker som virksomhed at 
bidrage med alt, hvad vi kan til projektet. Det har givet os så 
meget. Vi er meget taknemmelige for at få lov til at bidrage 
til SMILfondens arbejde. Vores kunder har været enormt po-
sitive, og vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser for 
vores samarbejde. Vores kunder har støttet op om projektet 
100%, og det har været utroligt dejligt at mærke den fælles 
lyst til at gøre en forskel”
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For andet år i træk har vi desuden samarbejdet med Stof & 
Stil Danmark. Stof & Stil designede fire unikke metervarer, 
og for hver solgte meter donerede de 10 kroner til SMILfon-
den. I alt blev der indsamlet 25.000 kroner.  
 
Et andet tilbagevendende fundraising-event er Anemo-
ne-løbet, som i år blev holdt for fjerde gang. Anemone 
er en 13-årig pige, som blandt andet lider af en sjælden 
tarmsygdom, der stiller store krav til hendes kost og øger 
risikoen for maveinfektioner. Hun har derfor tilbragt meget 
af sin barndom på Rigshospitalet og er fortsat ofte til tjek 
på hospitalet. Anemone-løbet er et familieløb arrangeret af 
Anemones far, Bobby Stabell. I år samlede familien 17.000 
kr. ind, men samlet set har de doneret omkring 70.000 kr. til 
SMILfondens arbejde gennem de seneste år.  
 
Erhvervskvinde Birgit Aaby er en af vores andre trofaste 
støtter, og i 2017 støttede hun med et samlet beløb på 
25.000 kr. gennem salg af smykker og et honorar fra et 
foredrag.

SMILfonden samarbejder også med andre virksomheder, 
der sponsorerer gaver og lækkerier, så vi kan forkæle børn 
og familier til arrangementerne. En af vores gavesponsorer 
er Plusbog.dk, og her fortæller marketingschefen Beate 
Christiansen, hvorfor de har lyst til at støtte SMILfondens 
arbejde: 
 
”Vi måtte være med til at være en del af dette fantastiske 
projekt! Jeg har selv haft en søn som var indlagt i noget tid, 
og man manglede virkelig noget, som gjorde den trælse tid 
mere overkommelig. Jeg elsker projektet!”

Virksomheden får også en værdimæssig gevinst ved at 
støtte SMILfonden: 
 
”Det gør mig glad at vide, at vi støtter børn, med det vi kan, 
og det vi har. At alting ikke er pure business – men at følel-
ser styrer vores virksomhed, også på dette punkt. Alle i virk-
somheden elsker SMILfonden, og det giver noget særligt, at 
vi er sammen om at støtte”
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SMILfondens faste gavesponsorer: 
 

SMILfondens pengesponsorer: 
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• TrygFonden (200.000 kr.)
• Spar Nor Fonden (106.000 kr.)
• Olga og Esper Boels Fond (100.000 kr.)
• Brebølfonden (50.000 kr.)
• Gudrun & Palle Mørchs Mindefond (50.000 kr.)
• Jascha Fonden (50.000 kr.)
• Jonna og Henning Søndergaards Fond (50.000 kr.)
• Heinrich og Laurine Jessens Fond (45.000 kr.)
• Oticon Fonden (45.000 kr.)
• Lemvigh-Müller Fonden (40.000 kr.)
• Sparekassen Nordjyllands Fond af 1976 (40.000 kr.)
• KrogagerFonden (35.000 kr.)
• Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond (30.000 kr.)
• Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen (30.000 kr.)
• Odd Fellow Ordenens Børnefond (30.000 kr.)
• BHI Fonden (25.000 kr.)
• Elsass Fonden (25.000 kr.)
• Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat (25.000 kr.)

Fonde  
Nedenstående fonde er helt afgørende for SMILfondens 
arbejde, og vi er meget taknemmelige for alle donationerne 
modtaget i 2017. Af listen fremgår de fonde, der i løbet af  
2017 har støttet SMILfonden med 25.000 kr. eller mere:

• TrygFonden
• Spar Nord Fonden
• Olga og Esper Boels Fond
• Brebølfonden
• Gudrun & Palle Mørchs Mindefond
• Jascha Fonden 
• Jonna og Henning Søndergaards Fond
• Heinrich og Laurine Jessens Fond
• Oticon Fonden
• Lemvigh-Müller Fonden
• Sparekassen Nordjyllands Fond af 1976 
• KrogagerFonden
• Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
• Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
• Odd Fellow Ordenens Børnefond
• BHI Fonden
• Elsass Fonden
• Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat
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Medlemmer 
Ved opgørelsen i 2017 havde SMILfonden 533 medlemmer, 
der støtter med 200 kroner årligt. Medlemmerne modtager 
nyhedsmails et par gange om året med en kort status på 
afholdte og kommende SMILarrangementer. På den måde 
kan de se, hvad deres medlemskontingent går til. Planen er 
at gøre en ekstra indsats for at rekruttere flere faste støtter 
i 2018. Det er forskelligt, hvorfor medlemmerne vælger at 
støtte SMILfondens arbejde.  
 
Her kan du høre, hvorfor Helle Knudsen valgte at melde sig 
ind, da foreningen startede i 2014: 
 
”Jeg arbejdede i tøjbranchen og har derfor gode kontakter til 
søde mennesker, som lavede nogle SMIL T-shirts til børne-
ne. Vores familie har fulgt SMILfondens arbejde og synes, at 
det er et fantastisk arbejde alle fondens frivillige og ansatte 
gør for syge børn og deres familier. Som medlem skaber det 
glæde at følge SMILfonden og vi er oprigtig imponerede 
over fondens udvikling. Der er langt flere arrangementer nu 
end i starten, og vi ved, at det har krævet og kræver hårdt 
arbejde. Jeg er overbevist om, at SMIL virkelig gør en forskel. 
Stor respekt herfra!”

Sådan støtter du SMILfonden  

• Bliv medlem 

• Donér et valgfrit beløb 

• Indgå samarbejde med SMILfonden 

• Bliv sponsor af diverse produkter 
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Årsregnskab 2017  
I dette afsnit præsenteres SMILfondens økonomiske ho-
vedtal for perioden 1. Januar - 31. December 2017. Når det 
endelige årsregnskab for 2017 foreligger, kan det findes på 
foreningens hjemmeside. 
 
Årsregnskabet er behandlet og godkendt, og aflagt i be-
stemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger af 
organisationens særlige forhold, samt ISOBROs retningslin-
jer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.
SMILfondens regnskabsprincip er kontantprincip.  
 
Foreningen har ingen gæld eller tilgodehavender pr. 
31.12.2017. Vores aktiver er derfor indestående i bank. Vi har 
ingen lagerbeholdning pr. 31.12.2017, idet alt blev brugt på 
julemission i december 2017. 

Resultatopgørelse
Foreningens samlede indtægter for 2017 er 1.488.721 kroner. 
Indtægterne stammer fra medlemsbidrag på 107.000 kr. (535 
medlemmer), offentlige tilskud på 55.577 kroner, fonde på 
686.000 koner, 493.183 koner fra erhverv og 146.960 kroner 
fra andre indsamlinger. Se fordelingen af indtægterne i 2017 
i figur 1.

SMILfondens indtægter er siden etablering af foreningen 
steget fra 30.995 kroner i 2014 til 1.488.721 kroner i 2017, hvil-
ket svarer til en vækst på 1.457.726 kroner. Isoleret fra 2016 til 
2017 er indtægterne steget med 919.721 kroner.
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SMILfondens samlede omkostninger for 2017 er 1.585.057 
kr. Langt størstedelen af pengene er brugt på at sprede 
en masse smil blandt syge børn og deres familier gennem 
en lang række arrangementer. En mindre del er brugt på 
fundraising-aktiviteter, kommunikation, administration og 
revision. Se hvordan omkostningerne fordeler sig i 2017 i 
figur 2.
 
Figur 2. Fordeling af omkostninger

Årsresultatet for 2017 giver et lille underskud på 96.336 kro-
ner, finansieret via et træk fra egenkapitalen. 
 
I SMILfonden er der fokus på, at udgifterne selvfølgelig skal 
matche indtægterne, og først når en aktivitet er dækket af et 
sponsorat eller en donation sættes den i gang. SMILfonden 
er efterhånden en anerkendt aktør på de store danske ho-
spitaler, og forventningen er at både indtægter og udgifter 
igen øges markant i 2018.

Indtægter 2017 Kroner

Medlemsbidrag 107.000

Offentlige tilskud 55.577

Anden indsamling 146.960

Fonde 686.000

Erhverv 495.000

Indtægter total 1.488.721

Omkostninger 2017

Arrangementer  1.076.526

Fundraising aktiviteter 361.282

Kommunikation 75.762

Administration 71.487 

Omkostninger total 1.585.057

Årets resultat -96.336

Egenkapital 424.066
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Øvrige donationer fra virksomheder og private 
 
Udover økonomiske indtægter er SMILfondens arrange-
menter meget afhængige af virksomheder og personer, der 
donerer ydelser og produkter gratis. Virksomhederne og 
privatpersonernes ikke-kontante donationer hjælper med at 
få ting til at ske. I SMILfonden er vi dybt taknemmelige for 
disse donationer, da aktiviteterne ikke kan lykkes uden dem. 
Det drejer sig blandt andet om samarbejde med Comwell 
Hotels, Hummel, Rudolph Care, Sofie Schnoor og mange 
flere. De ikke-kontante donationer er blevet brugt i forbin-
delse med SMILfondens aktiviteter og har en værdi af mere 
end tre millioner kroner. Produkter og ydelser er blevet brugt 
i forbindelse med både hospitalsfester, sociale arrange-
menter og donationer til børneafdelinger i hele landet. Den 
procentvise fordeling kan ses i figur 3. 
 
Figur 3. Fordeling af ikke-kontante donationer

Ikke-kontante donationer Omregnet til kroner

Hospitalsfester 2.052.218

Sociale arrangementer 930.226

Donationer til børneafde-
linger

179.856

Samlet 3.162.300
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Referencer  
1. Danmarks Statistik (DST): https://www.statistikbanken.dk/LIGEHB7 
2. Danske patienter: www.danskepatienter.dk/skole-for-mig/syge-boern-i-tal 
3. Sundhedsstyrelsen (SST): Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom

SMILfonden
Brogrenen 10
2635 Ishøj
T: 52 26 60 60 
info@smilfonden.dk
www.smilfonden.dk
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SMILfonden 

Følg SMILfonden på facebook.com/smilfonden, instagram.com/smilfonden og smilfonden.dk

“SMILfondens arrangementer betyder for mig, at 
jeg ser Laura glad. Jeg ser, at hun stråler og for et 

lille stykke tid får lov til at glemme alt det, som hun 
ellers forbinder med hospitalet.”  

 
Helen Kehler

- Mor til 13-årige Laura med muskelsvind.

SMIL fra

Følg SMILfonden på facebook.com/smilfonden, instagram.com/smilfonden og smilfonden.dk


