
Fonden til Fremme af 
Antroposofisk Kulturel Virksomhed 

Årsberetning 2020
Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed har i kalenderåret 
2020  indsamlet et beløb på 73.155 kr fra 119 forskellige bidragydere ”til 
uddeling” efter fondens meget brede formålsparagraf, at fremme antroposofisk 
kulturel virksomhed. 

Indsamling 2019 og projektstøtte i 2020.

I perioden 20. februar 2019 til 31. dec 2019 indsamlede vi i alt 47.395 kr. Netto 
45764 kr. Dette beløb blev i 2020 uddelt sammen med en del af fondens formue 
til 28 forskellige projekter, fortrinsvis i Danmark. De få internationale projekter 
er alle administreret fra et EØS land. 

Goetheanum i Schweiz er et eksempel på dette. Det er det internationale centrum
for den verdensomspændende Goetheanum-aktivitet, som de danske projekter 
er i familie med, hver på deres måde. Vores fokus ligger på danske projekter.

Vi har støttet de danske steinerskolers konference om ”Mediemyndighed”, der 
blev afholdt 24.-26. september 2020. Ordet er nyt og betegner et mål for 
undervisningen i IT og digitale medier, ikke kun for steinerskolerne, men faktisk 
for hele den danske undervisningssektor. Aktualiteten af dette understreges af 
den udbredte skærmundervisning i Corona-tiden 2020-21 også for børn, der 
endnu ikke er mediemyndige.

Vi har også støttet en mindre ombygning på den biodynamiske Hedeagergård i 
Vestjylland, så lejrskole-faciliteterne for besøgende skoleklasser blev forbedret.

Disse tre store projekter nævnes stedfortrædende for de i alt 28 projekter, som vi 
har støttet med i alt 437.268 kr. Se det detaljerede fondsregnskab 2020 på vores 
hjemmeside www.fondentilfremme.dk

Vi støtter meget gerne bredt, fortrinsvis til danske projekter; men vi støtter som 
nævnt også europæiske projekter som led i den internationale Goetheanum-
bevægelse.
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Det ses af tallene for projektstøtte i 2020, at det kun har været muligt at støtte så 
meget, fordi vi har modtaget en stor arv i 2017. Den er vi godt i gang med at 
bruge.

Indsamling 2020 og projektstøtte i 2021.

Indsamlingen i 2020 gav et nettoresultat på 68.780 kr. Det vil blive uddelt i 2021 
til en lang række af projekter efter lignende retningslinjer som i år 2020, så længe 
pengene fra arven rækker.

Tak

Vi takker de mange bidragydere for den viljesimpuls, som deres bidrag er et 
udtryk for. Der er et tilstrækkeligt antal personer, der mener, at antroposofisk 
kulturel virksomhed er almennyttigt i samfundet.

Bestyrelsen for fonden:

Ellen Thuesen (formand), Jess Thiersen, Henriette Alsbæk og Søren Toft.
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