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Da jeg gik i gang med denne beretning, gik mine tanker lidt på langfart. Jeg mindedes tiden hvor 
idéen om Ønskefonden lige var blevet bragt ind i mit hoved. Det var en film som startede det 
hele. 
 
Dengang havde jeg en drøm om at få etableret en landsforening som ville være i stand til at 
opfylde et højeste ønske for et barn mellem 3 og 18 år, bosiddende i Danmark, der lider af en 
livstruende eller uhelbredelig sygdom. 
 
Det lykkedes at få etableret foreningen, at få endnu flere til at se idéen og få dem til at være 
med til at føre den ud i livet. I aften kan jeg vist godt sige at mine ambitioner med Ønskefonden 
er blevet opfyldte. Det er lykkedes mig med manges hjælp at få etableret foreningen og have 
opfyldt mange ønsker. 
 
Derfor er det mig en glæde, nu for 6. gang at skulle aflægge beretning for landsforeningen 
Ønskefonden. 
 
Set med Ønskefondens øjne er april måned meget speciel. Denne landsforening blev grundlagt 
den 24. april 1999, og kan altså om fire dage fejre sin seks års stiftelsesdag. 
 
Den 29. april kan Make-A-Wish Foundation USA, som er forbilledet for landsforeningen 
Ønskefonden fejre sin 25 års stiftelsesdag. Denne organisation har sit hovedkontor, med ansat 
personale, i Phoenix, Arizona og har mere end 25.000 frivillige ud over staterne. Der er på de 25 
år blevet opfyldt næsten 130.000 ønsker. 
11993 kom en aflægger til Make-A-Wish Foundation International, som omfatter et samarbejde 
mellem mere end 30 lande i resten af verdenen, udenfor USA. 
Jeg skal ikke her trætte med historien om hvorledes Make-A-Wish Foundation egentlig blev til, 
men kan fortælle at der arbejdes på at fa historien publiceret herhjemme af en journalist. 
 
1 det forløbne år, har bestyrelsen og de frivillige utrætteligt forsøgt at profilere landsforeningen 
og dens formål. Man har forfulgt foreningens mission med overbevisning, entusiasme og 
forpligtelse. 
 
Set i lyset af at der er tale om en bestyrelse på syv medlemmer og ca. 50 frivillige på landsplan, 
kan man vist ikke fortænke os i at være tilfredse med at arbejdet har udmøntet sig i opfyldelsen 
af 101 ønske i 2004. Ganske vist en mindre nedgang i forhold til de 126 året før. 
 
Indtil i aften har vi i år opfyldt 18 ønsker. Vi har pt. Knap 90 ønsker liggende på et eller andet 
stadie undervejs i færdiggørelsen. 
 
Vi kan vist med god ret sige at vi har bragt magi til et stort antal børn og unge, ved at have 
opfyldt deres højeste ønske. 
 
Kendskabet i befolkningen til os er vokset, der er mange som ved hvad Ønskefonden står for, 
dette kan bl.a. ses på Internettet, hvis man spørger på Ønskefonden. Her ses at vi har været 
omtalt i mange sammenhænge i mange forskellige medier. 
 
En del af dette kan tilskrives vor journalistiske hjælper Peter Gaardbo, der på trods af sit arbejde 
har fundet tid til at være os behjælpelig med mediebranchen. 
Vi har igen i årets løb fået lavet to nyhedsbreve til udsendelse til vore medlemmer og 
bidragsydere, dette er lykkedes i nært samarbejde med Bjørns Bogtryk og Offset i Hjørring. 
Firmaet har været behjælpelig med layout og trykning uden nogen form for betaling. 



 
Vi håber at disse nyhedsbreve er interessante og læseværdige for modtagerne, således de 
herigennem kan få en fornemmelse af hvorledes de er med tit at gøre en forskel for meget syge 
børn og unge. 
 
I april måned var tre fra bestyrelsen i Holland til årsmøde i Make-A-Wish Foundation 
International, her mødtes man med samarbejdspartnere fra det meste af verdenen og der blev 
udvekslet erfaringer mellem alle de deltagende. 
 
Året bød også pa ændring af foreningens adresse, idet Birgitte og jeg flyttede fra Vrensted ved 
Løkken og til Knebel på Mots i november måned. Et gammelt ønske som Birgitte dermed fik 
opfyldt. 
 
Det har medført at vi nu er lidt mere centralt placeret i landet. 
 
At opfylde ønsker kaster en hel del penge, så det er vigtigt at vi får fortalt vor historie til mange 
forskellige mennesker, gennem loger, klubber m.v. Det skal gerne være den samme historie der 
fortælles hver gang, her er det vigtigt at alle spørgsmål besvares oprigtig og sandfærdig, der må 
ikke være plads for misforståelser. Misforståelse har kostet mange humanitære organisationer 
dyrt i mindskede bidrag. 
 
Det er vigtigt for foreningen at foredragene ret hurtigt kaster noget af sig, i form af efterfølgende 
donationer og bidrag. 
 
Det er i årets løb er det blevet til adskillige foredrag rundt om i landet, disse har ud over 
adskillige donationer også medført et øget kendskab til Ønskefonden. 
 
Her kunne jeg godt tænke mig at nævne, at jeg med få dages varsel blev bedt om at stille op til 
et foredrag. Desværre faldt det sammen med et andet arrangement som der tidligere var blevet 
sagt ja til, så jeg måtte bede Birgitte om at klare opgaven. Hun har tilsyneladende gjort et godt 
job, for foredraget har medført at vi på lørdag skal hente en donation på kr. 20.000, der hvor 
hun holdt foredraget. 
 
Det blev også til en tur til Bornholm, hvor Inner Wheel havde indbudt Rotary og Inner Wheel 
klubber på Øen til et foredrag om Ønskefonden. Lidt uheldigt så var der temmelig meget sne 
derovre, ligesom det føg aftenen før, men der var et flot fremmøde. Vi var så heldige at Mols-
Linien, Øresundsbroen og Bornholmstrafikken fandt vort arbejde værd at støtte, så det blev ikke 
den store udgift for foreningen at blive repræsenteret derovre. 
 
1 denne forbindelse bør det nævnes at Mols-Linien i mange tilfælde har og stadig lader os rejse 
frit mellem Jylland og Sjælland. 
 
Kort tid efter foredraget på Bornholm, blev det meddelt at Årsindsamlingen 2005/2006 for Inner 
Wheel klubberne i Danmark bliver det Ønskefonden de skal støtte. Vi var i konkurrence med to 
andre projekter, bl.a. Læger uden grænser. 
 
Pengene som kommer ind vil blive overrakt på Inner Wheels landsmøde i oktober 2006. Tak til 
Inner Wheel 
 
Af større hjælp og donationer herudover vil jeg gerne nævne: 
Vincent Data 
Odd Fellow Loge 5 Fyn  
Ingstrup Menighedsråd  
Mindcreation København 
Odd Fellow Loge 90 Morten Borup 



Odd Fellow Logerne i Holbæk, samt Frimurerlaugslogen i samme bygning. 
Firmaet ABB 
Ensomme Gamles Vel, Frederiksbjerg 
Ole Kirks Fond 
Automobilimportøren Nic Christiansen, hjalp os til en donation på 50.000 fra Foreningen Plan-
Danmark 
2ndC Allerød 25.000 
En 10 ende klasse på Roslev skole 
Danfoss Jubilæums fond (Medarbejders Fond) 
Birkelund Biler 
Lions Club Trelleborg nedlagt 25.000 
Brønshøj Sogns Menighedssamfund 46.801 
Make-A-Wish Texas $5.000  
Holstebro Soroptimistklub  
CA Computers medarbejdere Adskillige Inner Wheel Klubber 
Bech Distribution 
Odd Fellow Søsterloge 45 Tre Gyldne Ringe, Tønder 40.000 
Nordjyske Stiftstidende Chr. IV laugs fond 
Lions Klubber 
Garban Intercapital Medarbejdere 100.000 
Super Brugsen Løkken overskud ved salg af Løkkenvinen 5.000 
 
Op til Jul 2004 var der igen flere firmaer, der sendte os julegaven til forretningsforbindelserne, 
forretningsforbindelserne fik til gengæld en julehilsen fra firmaerne. 
 
Jeg vil også gerne nævne nogle enkelte ønsker: 
 
Caroline Lauritsen, Tikøb Klaver (Sascha Dupont) 
Ida Bentzen-Petersen, Sulsted Klaver 
Morten Jennet Mogensen, Mosbjerg "Lille cirkusforestilling" i børnehaven 
Nikolaj Rasmussen, Nordborg ATV (4-hjulet crosser) 
Frederik Ahle, Herning Bærbar computer, udsendelse over flere år i TV 
MidtNest 
Karoline A. Hansen, Holbæk Bærbar computer (Tina Siel) 
Gry Steensen, Albertslund Israel ,svømme med delfiner 
Andreas Mikal Kruse, Holbæk En uge på Club La Santa 
Esben Andersen, Odder Koncert med D-A-D - Hanne fik den til at give overskud  
Oliver Nymann Petersen, Skanderborg Disneyland Paris 
Sofie Ravn, Odder Disneyland Paris 
Mads Pedersen, Hornslet Disneyland Paris 
Sofie Fejer, Sdr. Højrup, Ringe Disneyland Paris 
Rasmus Madsen, Slangerup Speedway cykel i »Parken« med bl.a. Ole Olsen 
Christine Jensen, Kongsted, Rønnede Indrettet værelse 
Frederikke Eskesen, Birkelse Stort lyserødt legehus EUC Nord 
Dina Plesner Busk, Mariager Violin 
Seth Kronvold Nielsen, Holstebro Trampolin dagen efter donation 
Emil Brink, Hirtshals Møde Peter Gade 
Patrick Skotte Nielsen, Guderup Legoklodser 
Emil Tamer Mortensen, Skævinge ATV (4 hjulet crosser) Sammen med Biker Jens 
Mads Tofte, Holbæk Golfvogn 
 
Vor webside er nogenlunde up to date, her mangler vi nok i bestyrelsen en som kunne bruge lidt 
tid sammen med webmasteren. 
 



Bestyrelsen har påbegyndt aktiviteter med henblik på etablering af et sekretariat, der er på 
nuværende tidspunkt ikke nogen endelig konklusion på dette arbejde. 
 
Til slut vil jeg gerne takke alle vore bidragsydere, som har givet os muligheden for at kunne 
opfylde de mange ønsker, det er blevet til. Uden deres bidrag havde dette ikke været muligt. 
Også en stor tak til alle frivillige, uden Jer havde det ikke været muligt at få midlerne omsat til 
ønsker. 
 
TAK. 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
 


