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FORBUNDET
AF KAPTALKUFATOR|ER
OG
HEIIMELIGE
SELSKABER

Bevillingsmedd
elelse/fr. .{4

i 1946.
og henmerige selskaber blev grundlagt
Forbundet af kapitalkuratorier
og de henunelige
kapitalkulatoriernes
Forbundet
ha! til
opgave a! samle 09 koordinere
er forbundet
ogse ansvarlig
skabers aktiviteter
i Dannark. Samnen ned ifa-instituttet
af resu ltatvurderinsen
hennLelise bevirrings-meddelelser
og isar for udarbejdelsen
Siden 1946 er der
BIot 24 bevitlinqer

i

alt foretaget
btev udrarket

fia kuratorierne
177 bevillinger
ined det vardifulde
kuratoliekors

og de hemelige
i virkningsklasse

selfor

de

selskaber.
1.

dig, Peter, til
straks at afslutte
dine nuvarende livsonstenDette seiliqe
tegn berettiger
fuld af lykke og tilfredshed.
at pebeqynde et rigt
liv
diqheder og uden ydeiligere
ventetid
og de magtige kaPitalreqionalisering
har de henunelige selskabei
Son folge af en yderligeie
son
alle dine nasten gleinte livsmal,
kuratorier
bestent,
at du, Peter, nu skal realisere
forbedring
na neget hurtigt.
For at denne qeDerelle
du takket
forbunds stutte
vil
din personlige
bewillingsaf din livssituation
kan foreqe hurtigst
muligt,
bor du returnere
i daq. sa vil
du i lsbet af fe
svarkuvert
til
ifa-instituttet
allerede
annLodning i vedlagte
1og alle nsdvendige
kuratoriekors
i virkningskrasse
dage fe tilsendt
det ekstieint effekcive
iorm. Angiv derfor
hennelige anvisninqer
i skriftlis
vejledninger,
anbefalinger
09 vigtige
oqsa dine storste
onsker wed at sette kryds pe din bevi I tingsamodning.
Forbundet af kapitalkuratoriei
Iinqsneddelelse
rned alfe dertil

o9 henmelige selskaber
er
h@rende enorne personlige

qlad for
fordele

at
til

kunne sende denne bevil1i9e netop dig, Peter.
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le

uhurfi-e
bosiddende
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2450 Kobenhavn

Denne specietle
bevilline
/fz. f77
Peter Knudsen tilkendes
det nytiske,
hennelige selskabers
virkningsklasse
og anvrsnlnger
son gave.

ALUeyersvange36Tv
er forbundet med en enornt vardiful
naqiske kuiatoriekors
med de
1 og desuden de henunelige,

skrifL

Forrdsatning:
De! ntdveDdige b€villirgsaDnod!ilg
skal folge hurtigt
€fter.
# Bentark: Af sikkerhedsm€ssise

Srsager

forbliver

det

originale

dokument i

forbundets

besiddelse.

FORBUNDSINTERNT
Omrade : resultatvurdering/statistik
Uddrag al rcsultatvurderingon tor Sv€nd H. fra Od6s
Kare Berlho d von G6al2, ka€ medabejdefe ldbundetl
Dajeg modtog bevillingsmedde
elsen,vidsrejeg endnu ikke, hvd ronge
positive l ng, der v lle sk6 for m g i tobet af meger kort tid Nu tor$arieq
leres pnncip om hemmelgholdelse.Efterat jeg hd let og lulgt j€e
anbetal nger og anvisnrngel er jeg sa glad for, at jeg hd €net mig efis
d6m. Alt det, I hr iortalt mig. e. sket. Jeg har nu 250.000 krcner pa min
bankkonto Jeg har kunnel kobe mig en ejedellighed, og sA hd j€g ovs a
kobetiundet kv nden imil liv
Takket vee jeres hjalp 6r jes nu el ruldt ud rykkeligt nennske.

UddEg al reslhatvurdering€n

tor Metto S, tra Ro6kitde

Al jeg sa p odselig( 09 hu.tig er beqyndt al leve ig€n, kan jeg udetukkende
takk,pler ior Siden jeg modlog min bevillingsmeddelele har jeg hall det
riglg godt. Jeg har ngenakonomiskebekymnngermse, og takket va€
mil egel li 16hls behover jeg heller lkk€ l€nge€ b€tate en dy husteje. J€g
har endda iAst ooivldt a le mine smA onsk€r ril livel.
Jeg er sa taknemmeliq.

Uddrag al Esultatvurl€ringen

lor citts M. |ia Fc<t€.icG

Kere Berthold von Graatz
Det var fredag d. L januar 2009 Den daq vil jeg aldig glemms i hele mit tav
lor den vd dei dag, jeg lik bgvillingsmeddelelsn!
Jeg havde bevil ingsnr 172 og fik oqsa kuratonekGot i vifiningsktas
1 sammenmed skritl ige anv sninger Oet gjordejeg blddt andst,lqdi
lmodtog min bevllings anmodningsa hlrligt- Jeg sdre d€n n€.ntig
alle€de samme dag. Fra d6n dag jeg modtog det neqet vandndd€ kura,
toriekors,og jeg lasle de derlilhor€ndeanbefalinger,
ha mh liv lynhunigt
andret sig i positiv retning. Jeg havde sto€ okorcmiske vckdigh€dd
D€ s n! foFvundel $m dug for sol€n. Flere gevinster og en wstet d
haf i lobet af meqet kod tid gjorr mig nl et meget nd renn€ke. Hele min
fam li€ har nydl godt aJdel.
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Pete!, opbevar venligst
dette he[xmelige
gave,
dokunent sallrcn llled den verdifulde
du nodtage!. sa du til
enhver tid kan dol<umentere oq bevise, hvordan din personpludseliq
Iige livssituation
har endret
sig. aor erfaringen
viser,
at der ikke
er nogen, de! spsrger, hvis det ger folk
gAr nor.ren hvis det pludselig
derligt.
gen sa godt, son det snart vil ga dig, og
du fer opfyldt aIIe dine ansker, Peter,
godt, hvis nan kan dokusa er det altid
nentere sin store lykke ved hjalp af agte
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hilsen
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