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Landsforeningen Ønskefondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og 
unge imellem 4 og 18 år, som bor i Danmark 

og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 

Ønskefonden er stiftet d. 24. april 1999

Sofi e Kronborg fra Tarm kom en tur til Søhøjlandet DanParcs i 
Gjern – og hele familien var med.

www.onskefonden.dkwww.onskefonden.dk Trykningen er udført af 
PrintNORD · Hjørring

10 kr pr solgt eksemplar af Ca-
milla Läckbergs bog ”Mord og 
mandelduft” går i samarbejde 
med udgiveren, People’s Press 
til Ønskefonden. Foreløbig har 
det givet et samlet bidrag på 
mere end 200.000 kr.

Frederik i Korsør fi k sine ønsker opfyldt. Han lider af leukæmi
og hans ønske var en bærbar computer og et Wii-spil. Ga-
verne blev modtaget med stor glæde i familien. Frederik, der 
i dag er 11, år, fi k konstateret sin sygdom som 3-årig. Han blev 
raskmeldt for et par år siden, men i 2007 fandt lægerne igen 
kræft, hvorefter han fi k en knoglemarvstransplantation.
Her med sin mor Christina. Gaverne er delvist sponsoreret af
Odd Fellow logerne i Korsør og Skælskør.

Vidste du ...
... at Landsforeningen Ønskefonden har siden starten på 
ønskeopfyldelser gennemført 850 ønsker.
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Sjov i Vimmerby
Caroline fra Lejre fi k en tur til
Astrid Lindgrens Verden i Vimmerby

Donation fra Danfoss

Danfoss jubilæumsfonds har skænket 35.000 kr. til Ønskefon-
den: Jubilæumsfondens formand, Knud Jørgensen, sagdei 
sin begrundelse bl.a.:

- Ønskefonden får pengene til sit arbejde med at glæde syge 
børn og deres forældre. Ønskefonden yder et yderst prisvær-
digt arbejde. Et arbejde, der kræver en masse, og som sam-
tidig er frivviligt og ulønnet og dertil er med til for en stund at 
lindre en oftest mange gange meget svær situation for børn 
og unge. Ønskefonden er taknemlig for anderkendelsen.

Sæt en 
streamer 
på din bil
fås hos kontoret 

i Knebel

Bag kulisserne i zoo
Rebecca fra Struer fi k sit øn-
ske om et besøg i Køben-
havns Zoologiske have i Val-
by opfyldt – og hun fi k også 
lejlighed til at komme bag 
kulisserne. Bagefter var hele 
familien en tur i Tivoli. El-bil 
Mads Emil, Kalundborg fi k sit 
ønske om en el-bil opfyldt. 
Skagen Lasse fra Skagen 
kom en tur i Skallerup Klit Fe-
riecenter med familien.

Legoland
Frederik fra Klarup var en tur i Legoland med familien

Ferietur til
Gran Canaria
Katrine fi k sit ønske opfyldt:
En ferietur for hele familien, 
her samlet i hjemmet i Vi-
borg , da Ønskefondens
gave – certifi katet – blev 
overrakt Katrine. Ferieturen 
gik til Gran Canaria.

Middag med veninderne
Liv fra Klarup ønskede at 
komme ud at spise med ven-
inderne.

Freja på forsiden

Freja Juhl Jørgensen, Skovlunde, ønskede sig brændende at 
få sin helt personlige konfi rmationskjole, allerhelst designet af 
hendes  designerfavorit Stella McCartney (Paul McCartneys 
datter).

Og det lykkedes - hun tog med familien til London, hvor Stella 
McCartney personligt tog sig af hende og fi k syet den helt 
rigtige kjole. Den blev smuk og enkel, og boleojakken til er i 
sig selv et studie i overdådighed. Og oven i det hele sørgede 
designeren for specialsyede guldvarvede sko.

El-bil
Mads Emil, Kalundborg fi k sit ønske om en el-bil opfyldt.

Lasse fra Skagen
kom en tur i Skallerup Klit Feriecenter med familien.


