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Formandens beretning

Året har været succesfuldt, med mange interne sejre i foreningen. 
Året startede med vores navneskifte til Min Drømmedag og lidt senere en fejring af 5 års dagen for 
foreningen. 
Søsætningen af Børneuniverset og Min Indre Kriger har krævet mange kræfter og er blevet to store 
succeser. En stor tak skal lyde til specielt Tanja og de frivillige bag børneuniverset.
En yderligere stor søsætning blev udgivelsen af vores prinsessesang ”Stjerneskær” af Sophia Nohr. 
Mht. SoMe har vi haft mange gode indslag, specielt fra vores ambassadører og sponsorer i foråret og 
starten af sommeren. Ligeledes gik et af vores opslag viralt, da vi søgte om hjælp til at finde et slot til 
Min Prinsessedrøm på Fyn. 
Vores Drømmebørns forældre giver fortsat den mest positive feedback på Drømmedagene og flere 
melder sig ind som frivillig for foreningen efterfølgende. 



Formandens beretning

Uge 37 blev afholdt til stor tilfredshed, på trods for udfordringer med bemanding grundet Covid-19. 
Både foreningen og prinsesserne samt deres familier havde en stor succesoplevelse ved vores 
arrangementer i uge 37.
Jylland på Sostrup Slot med Prinsesse Johanne og Prinsesse Karen
Fyn på Langesø Slot med Prinsesse Luna og Prinsesse Olivia
Sjælland på Gisselfeld Kloster med Prinsesse Mikkeline og Prinsesse Emilie.
Alle familier fik nogle fantastiske oplevelser og har udtrykt den største taknemmelighed til foreningen og 
deres frivillige, samt alle gaver, fotobøger og bokse. 
Planlægningen i år har været mere gnidningsfri grundet de nye samarbejdsaftaler som er indført, og har 
derfor lettet processen med indhentningen af børneattester, hvilket er en stor lettelse. 



Formandens beretning

Min Indre Kriger blev for alvor søsat i 2021. 
I april blev der afholdt generalprøve med Kriger Felix og Kriger Bastian hvilket var en god forsmag på 
hvilken stil der skulle lægges på et større arrangement. 
I uge 43 skød vi det første Min Indre Kriger arrangement af stablen på Brorfelde, Sjælland for Kriger 
Mathias og Kriger Zakarias. Selvom vi var hårdt ramt af sygemeldinger, var uge 43 en stor succes og begge 
krigere samt familier nød dagen til fulde. I foreningen lærte vi meget og fik ajourført mangler og tanker til 
temaet samt fordele og ulemper. F.eks. Min Indre Kriger traileren vejer noget mere, da udstyret er 
væsentligt tungere end prinsessekjoler og diademer. 
Dagen var en stor succes og beviset på at vi som forening er i stand til at have nogle andre briller på end 
dem der kun ser lyserødt. Vi så bl.a. at Zakarias’ søster udgjorde en udmærket kriger, så køns-steriotyper
kan nemt brydes ved vores arrangementer.



Formandens beretning

Vores foreningsstruktur er blevet synliggjort en hel del på Trello, hvor mange i crew’et er blevet 
involveret i det mere administrative. I 2021 blev flere ansvarsområder fordelt, og dette vil fortsætte i 
2022. Vi kan mærke at færre søger frivilligt arbejde pt. grundet corona-krisen. 
Vi arbejder fortsat på at få fasttømret et SoMe team, specielt med content creators, og har flere 
initiativer søsat for at dette skal ske så markedsføringen kommer foran. 
Vores skønne ambassadører lavede nogle rigtig gode online begivenheder med vores følgere bl.a. 
lavede Katrine et par krea sessioner og Tilly og Silje inviterede med til dans hjemme i stuerne. 
Vi havde også livemusik med hhv. Laura (X-Factor) og Sophia Norh / Norhland. 
Natascha lavede online styling, og Leyla søsatte Online Makeup kurser med stor succes. 
Disse begivenheder giver en masse interageren med vores følgere på SoMe. 



Formandens beretning

Vores indsamlinger af tøj og udstyr igennem året har været en stor succes, og specielt er der samlet ind 
til Min Indre Kriger i 2021. Dette gentages to gange årligt fremover såfremt de frivillige i crew gruppen 
stadig vil støtte op om dette. 
På fundraising siden er der lagt et stort arbejde i søgning af fondsmidler for året, hvilket har været en 
stor succes. Der kommer stadig flere muligheder til i forhold til fundraising, og frivillige gør en kæmpe 
indsats. En speciel tak til ambassadører, men også til frivillig Flemming, som har løbet for foreningen. I 
2022 sættes nogle stærke mål for fundraising muligheder, da de skal styrke foreningen yderligere. 
På trods af Covid-19 har der fra de frivilliges side været ydet en kæmpe indsats til alle arrangementer, 
hvilket der skal lyde en stor ros til alle de frivillige for. Grundet Covid-19 er vores Modeshow på 
Voergaard dog udsat på ubestemt tid. 
Nedenstående er der oversigt over fondsmidler indsamlet i 2021 samt vores skønne sponsorer for året. 



Fonds eller legat donationer i 2021

Borgervennen af 1788 – 62.500 kr.

Donation øremærket “Trailer til Min Indre Kriger”

Lemvigh-Müller Fonden – 15.000 kr.

Donation øremærket “Min Indre Kriger”

Gudrun og Palle Mørchs Mindefond 25.000 kr.

Donation øremærket “Min Prinsessedrøm” og “Min Indre Kriger” events

Fonden Himmerland – 10.000 kr.

Donation øremærket “Min Drømmedag”



Sponsorer 2021

Kalles Varmepumpeservice

Pilgrim Jewellery

Renata’s Wood Work

Yummii Yummii

Skiltetrylleriet

DinGadget.dk

Historiske Dragter

AFKOM

Kunstner Thomas Dambo

Restaurant Villa Gallina

Ydale

Hestetorvets Selskabslokaler Roskilde

Kits Kager & Chokolade

Lasertryk.dk

Name On It

HYPOallergenic

Pernille Corydon Jewellery

Terndrup Bageri

Beauté Pacifique

Queenflowers

Delish.dk

Aalborg Chokoladen

Pastel and Neon

Hoptimist

Restaurant Villa-Gallina

Mellisa Organic Skincare

Ikast Etiket – Label Yourself

Jordbay

gopa.club

Aró CPH

Sostrup Slot

Langesø Slot

Gisselfeld Kloster

Bering Foto

Fotograf Maria Pries

Fotograf Malene Mittag

Fotograf Lone Lund Hansen

Simmiefairy,com

Stylementor by Maria Schøn

MUA Leyla Tosunoglu Plesner

Wedderkoppstyle

ByCatalan Photography

Fotograf Kenneth Rasmussen

Alfaomedia

Videograf Simone Dupont

Detvier.dk

https://www.pilgrim.dk/
https://hypoallergenic.dk/
https://da.pernillecorydon.com/
https://www.facebook.com/Terndrup-Bageri-846922572013315/
https://beaute-pacifique.com/dk/
https://queenflowers.dk/
https://pastelandneon.com/
https://hoptimist.com/da/
https://villa-gallina.dk/
https://mellisa.dk/
https://www.ikastetiket.dk/
https://www.gopa.club/
https://www.lykkesholmslot.dk/
https://www.gisselfeld-kloster.dk/
http://www.bering-foto.dk/
https://www.mariapries.com/
http://www.malenemittag.dk/
https://www.fotograflonelund-hansen.dk/
https://www.stylementor.dk/
https://www.facebook.com/leyla.tosunoglu
http://www.wedderkoppstyle.dk/
https://www.bycatalanphotography.com/
http://www.fotografkennethrasmussen.dk/
https://www.alfaomedia.com/


Sponsorer 2021

Kieffers Gadekøkken

My Olivia

Orkla

Grapha.dk

Kasseværket.dk

Draw Doodles Study

Ellies and Ivy

Cecillia Skaaning

Pilespidsen

Vin & Vin Middelfart

Vi Unge

Charmor

Gavlhuset

Bilka Skalborg

Opgaver for børn

Nøddebazaren

OddCandy

Netpris

Grøn Fokus - CH Interfrugt A/S

Stjerneslik Vordingborg

Verksted.dk

BENT Danmark

CaViThe

Faraos.dk

L’æKARI

Gamcha.dk

Et Lille Atalier

Den Sorte Ridder

Naturfrisk 

Boutique Passiflora

My Own Piece of Cake

Ørbæk Bryggeri

Restaurant Skakkes Holm Grenå

Elverbørn.dk

Pudderdåserne

Søbogaard Saft

CoolUnite Fonden

Tanja Hoffmann

Linaa.dk

Carlie.dk

5D Diamond Paint

CableSmile

Depend Cosmetics

Creative Wood

https://www.netpris.dk/
https://chinterfrugt.dk/

