
 
Støt Børnecancerfonden  

– det gør Dental Consult/Lykkestein Consult  

gennem Team Rynkeby Vestsjælland 
 
 
På årlig basis bliver omtrent 200 børn diagnosticeret med kræft. Dog, selvom 80 procent af disse børn på 
lykkelig vis ender med at blive helbredt, er der stadig lang vej inden endnu, inden vi med tilfredshed kan sige, 
at vi er kommet i mål.  
 
Den sygdomsproces som et cancerramt barn går igennem er umenneskelig hård, og disse børn – såvel som 
deres pårørende – har brug for både hjælp og omsorg til at komme igennem den absolut sværeste tid i deres 
liv.  
 
Dental Consult har derfor valgt at støtte Team Rynkeby Vestsjælland for på den måde at tage aktiv del i 
projektet om at skabe hjælp og støtte til organisationen Børnecancerfonden.  
 
Børnecancerfonden er en privat organisation som arbejder for at helbrede kræftramte børn. Udover at 
fonden støtter børnene og deres forældre direkte med oplevelser, forkælelseslegater samt 
informationsmateriale, så støtter den ligeså de fantastiske læger og sygeplejersker, som ønsker at udvikle og 
dygtiggøre sig på området. Endvidere, har fonden igennem årenes løb ydet en betydelig støtte til forskning i 
diagnostik og behandling af kræft hos børn – alt for at finde frem til, hvordan man kan skræddersy 
behandlingen til det enkelte barn, således at sygdomsforløbets hårde bivirkninger mindskes så meget som 
muligt.  
 

Tag medansvar og gør en forskel – det foretrækker vi at gøre! 
Faktum er dog, at Børnecancerfondens indsats kun er mulig, hvis vi i samarbejde er villige til at gøre en 
forskel. Derfor håber vi inderligt på, at i sammen med os vil tage stilling, og støtte de børn som allermest har 
brug for en hjælpende hånd.   

 
Det er nemmere end nogensinde før. Nu kan du helt automatisk benytte dig af skattefradraget med 
MobilePay, da app’en har integreret muligligheden for skattefradrag direkte i den. Du skal blot slå funktionen 
til: 
 

SÅDAN GØR DU:  

1) Åben 'Indstillinger' i menuen. 

2) Vælg 'Donationer' under 'Funktioner'.  

3) Slå 'Skattefradrag for donationer' til. 

4) Indtast dit NemID og du er tilmeldt. 

 


