
Pigespejdernes legatoverblik
Der er mange puljer, fonde og legater, hvor du kan søge om penge. I Legatbogen.dk kan du nemt få et
overblik og søge mellem alle legater og fonde i Danmark. Nedenfor er en udvalgt liste, der beskriver nogle
af fondene, med links til deres adresser, hjemmesider og ansøgningsprocedurer, hvor jeres gruppe
kan søge om midler.

Dronning Ingrids Rejsefond
Er du en kvindelig leder under 30, medlem af 
WAGGGS og skal med på et internationalt WAGGGS
arrangement eller en lejr? Så har du mulighed for 
at søge Dronning Ingrids Rejsefond om tilskud.
Hvert år uddeler fonden et eller flere legater på op 
til kr. 5.000 til enkeltpersoner. Fonden kan
søges hvert år inden den 1. februar eller 1. august.
Du kan læse mere om retningslinjerne for at søge 
Dronning Ingrids Rejsefond på pigespejder.dk

Friluftsrådet - Tipsafdelingen
www.friluftsraadet.dk
Friluftsrådet støtter aktiviteter og projekter, der 
får danskerne mere ud i naturen. Rådet giver
blandt andet tilskud til udstyr og anlæg. Alle kan 
søge om tilskud. Der kan søges om penge inden
den 1. marts, 1. juli og 1. november.
Du kan læse mere om retningslinjerne for at søge 
penge hos Friluftsrådet her.

FashionForest legatet
www.FashionForest.dk
FashionForest legatet går blandt andet til spejde-
res personlige ture og lejre både her i Danmark, 
men også i udlandet. Du kan som spejder eller 
gruppe søge 10.000 kroner.
Grundlæggeren af legatet har et personligt forhold 
til spejderbevægelsen. Der er ansøgningsfrist to 
gange om året. Hold dig orienteret om frister og 
ansøgningsprocedure på legatets hjemmeside.
 

Spar Nord fonden - 10 til forskel
www.10tilforskel.dk
Spar Nord har en særlig fond til lokale initiativer, 
hvor foreninger kan søge 10.000 kroner til en 
lokal indsats. For at komme i betragtning til 10 til 
forskel, skal du lave og uploade en video til fon-
dens hjemmeside. Fonden uddeler hver måned 
10.000 kroner til en forening.

Lokale- og Anlægsfonden
www.loa-fonden.dk
Lokale- og Anlægsfonden støtter klublokaler og 
friluftsliv og kan søges af børne- og
ungdomsforeninger.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat
www.rejseforsikringsguiden.dk/bermann-rosen-
bergs-rejselegat/
Bermann & Rosenbergs Rejselegat uddeles én 
gang om året, den 1. januar, til enkeltpersoner,
foreninger eller skoler, som støtte til dygtiggørel-
se på kortere eller længere udlandsophold.
Ansøgningsfristen er 1. december.

Kommunen
Det er forskelligt fra kommune til kommune, om 
den yder tilskud og til hvad. Søg nærmere
information hos din kommune og undersøg jeres 
muligheder nærmere. Du bør blandt andet
undersøge: Fritids- og kulturforvaltningen, Det 
kulturelle samråd og Folkeoplysningsudvalget for
fonde og puljer. 

Tuborgfondet
www.tuborgfondet.dk
Tuborgfondet har fokus på at styrke unges evne 
til at udvikle og deltage i fællesskaber og støtter 
både
lokale initiativer og større projekter, som er drevet 
af frivillige. Tuborgfondet fokuserer især på at 
styrke
unges engagement i samfundet, på at forbedre 
unges jobmuligheder og på at udvikle åbne og 
mangfoldige
fællesskaber.
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