
 

Tusind tak for jeres støtte!  

  Af Sebastian Jaenicke Løper 

 

Vi er i Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) 

enormt taknemmelige for al den støtte, vi får. 

Som frivillig organisation, der yder en gratis 

service og ikke selv tjener penge, så rækker alle 

bevillinger, gaver og donationer langt! Vi vil 

derfor gerne takke følgende organisationer for 

deres støtte til DSRF i 2021 og 2022: 

Poul Due Jensens Fond 

Tusind tak til Poul Due Jensens Fond, som i 2022 

har valgt at støtte organisationens drift med op 

til 1 mio. kr. Midlerne lander på et tørt sted og 

skal bruges på at sikre vores rådgivningsindsats. 

Civilstyrelsen 

Tak til Civilstyrelsen, som i år har valgt at støtte 

den juridiske rådgivning ved DSRF med 1,7 mio. 

kr. Dette bruges til at drifte rådgivningen, og 

sikre gratis juridisk rådgivning til borgere under 

indtægtsgrænsen for fri proces. 

Horsens Kommune 

Tak til Sund By ved Horsens Kommune, der i 

2022 har valgt at støtte vores arbejde med 

7.000 kr. Pengene skal bruges på rekruttering og 

udvikling af vores frivillige. 

Racehall Aarhus A/S 

Tak til Racehall Aarhus A/S for donationen af et 

gavekort, så en af vores heldige frivillige har 

kunnet opleve at køre i gokart på deres baner. 

 

Winoto ApS 

Vi takker mange gange Winoto for at have 

doneret 7 computere, skærme, mus og 

tastaturer. De bliver med glæde brugt i 

dagligdagen til at forbedre vores arbejdsgange. 

Vi er meget taknemlige for jeres støtte. Det at 

donere udskiftet/aflagt udstyr, er en fantastisk 

mulighed for at virksomheder kan støtte frivillige 

organisationer, som ikke har ressourcerne til at 

indkøbe disse varer selv, uden nogen omkostning 

for virksomheden. 

FashionZone ApS 

Tak til FashionZone, der i efteråret 2021 valgte 

at donere 30 par blålysbriller til vores kontorer. 

Brillerne bliver brugt flittigt af både frivillige, 

praktikanter og lønnede medarbejdere, og 

sikrer, at vores medarbejdere undgår irritation i 

øjnene ved de mange timer, de bruger på at 

rådgive borgerne foran vores computere. 

Intension A/S 

Tusind tak til revisionsselskabet Intension A/S i 

Aabenraa for donationen af flere af deres aflagte 

computerskærme i løbet af 2021. Det har gjort 

arbejdet for vores frivillige nemmere, at de med 

denne donation har fået mulighed for at arbejde 

med flere computerskærme, i stedet for kun én. 


