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15. Juni Fonden 15. Juni Fondens bestyrelse 
har dog valgt at lægge 
hovedvægten på 
ansøgninger, der tilgodeser: 
 
Sikring af danske natur- og 
landskabelige værdier med 
deres biodiversitet 
Balancen mellem jagt- og 
naturinteresser 

 http://www.15junifonden.dk/for-du-soger-2/ 
 
 

16. marts, 24. juni og 
4. september 

 

A P Møller Fonden prioriterer at støtte 
projekter af en vis volumen 
med fokus på viden, effekt 
og forankring, herunder 
løsninger, som er i øjenhøjde 
med udsatte borgere og 
feltets praktikere. 
 

 https://www.apmollerfonde.dk/socialindsats/ansoegning/ 
 
NB A P Møller dækker over tre forskellige fonde med hver 
sit formål 

 Inden for dette 
fokusområde støtter 
Fonden derfor indsatser, 
som mere effektivt 
styrker voksne udsattes 
evne til at mestre deres liv 
og øger deres chancer for 
at komme i job eller 
uddannelse. 
 
Særligt fokuseres der på 
helhedsorienterede og 
tværfaglige indsatser, der 
tager udgangspunkt i den 
udsatte borgers egne 
ressourcer samt solid 
socialfaglig viden. 
Indsatserne skal solidt 
kunne forankres i den 
sociale praksis på langt 
sigt og bygge på aktører 
med tværprofessionelle 
kompetencer. 

Augustinusfonden Støtten ydes til 
organisationernes virke og 
udvikling – i udvalgte tilfælde 
som flerårige bevillinger 

 https://augustinusfonden.dk/ansoegning/ 
 
 

Alle korrekt udfyldte 
ansøgninger 
behandles løbende. 
Der er ingen 
ansøgningsfrister. 

 

http://www.15junifonden.dk/for-du-soger-2/
https://www.apmollerfonde.dk/socialindsats/ansoegning/
https://augustinusfonden.dk/ansoegning/


• Udvalgte professionelle 
organisationers 
landsdækkende indsatser for 
særligt udsatte grupper 

Bikuben På det sociale område har vi 
fokus på unge i 
aldersgruppen 13-30 år med 
komplekse sociale problemer 
og arbejder med at styrke 
deres evne til at mestre livet. 

 https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder 
 
https://www.bikubenfonden.dk/medarbejdere 
 
https://www.bikubenfonden.dk/unge-paa-kanten 
 

  

Carl August og  
Jenny Andersens 
Fond 

anvende dens overskud i 
børneforsorgens tjeneste til 
hjælp for ubemidlede børn 

 https://www.carlaugustogjennyandersensfond.dk/ 
 
 

  

Codan videnskabelige, humanitære, 
sociale og andre 
almennyttige formål, 
herunder 
skadeforebyggende 
forskning og virksomhed. 

 https://www.codan.dk/om-codan/codanfonden 
 
 

1-30 september  

Danske bank i 
Lyngby 

Lokalt i Lyngby, sociale 
formål, ikke drift 

 https://www.e-pages.dk/plb/66/   

Den sociale fond 
for børn og unge 

Vi støtter initiativer der giver 
socialt udsatte børn og unge 
mulighed for at øge deres 
ressourcer og bryde negative 
mønstre. 

 http://densocialefond.dk/ 
 

Vi uddeler to gange 
årligt 1. april og 1. 
oktober. 

Fonden støtter ikke 
projekter hvor andre 
fonde bidrager med støtte 
Vi har ikke et 
standardansøgningsskema 

Dronning 
Margrethes og 
Prins Henriks Fond 

Fonden støtter kulturelle, 
videnskabelige og sociale 
formål i form af konkrete 
projekter, der ikke er sat i 
gang inden det næste 
fondsmøde. 
Fonden støtter ikke generel 
drift 

 http://kongehuset.dk/menu/fonde--legater/dronning-
margrethes-og-prins-henriks-fond/dronning-margrethes-
og-prins-henriks-fond 
 
 
 

15. februar (til 
behandling på 
bestyrelsens 
sommermøde ca. 1. 
juni) 
15. august (til 
behandling på 
bestyrelsens 
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vintermøde ca. 1. 
december) 

Egtmontfonden I 2030 skal alle unge være i 
stand til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Det 
betyder i praksis, at alle børn 
og unge skal kunne læse, 
regne og skrive, når de 
forlader skolen. Og de skal 
have udviklet sociale og 
personlige kompetencer, der 
sikrer, at de er livsduelige 

 https://www.egmontfonden.dk/vores-mal 
 
 

  

Ernst og Vibeke 
Husmans Fond 

almennyttige, 
almenvelgørende 

 https://www.husmansfond.dk/ 
 

ansøgningsfrist 1. 
marts og 1. oktober. 

 

Frimodt-Heineke 
Fonden 

Humanitære formål.  http://frimodtheinekefonden.dk/ 
 
 
v/advokat Lars Skibsted, Edelslundsvej 1A, 2tv, 2930 
Klampenborg, tel. 45852288. 

ansøgningsfrister 1. 
marts og 1. 
september. 
 
 
 

Ansøgningsskema 
forefindes ikke. 
 
Ansøgninger skal være 
skriftlige og fremsendes 
pr. post i et eksemplar 
Formålet skal være klart 
beskrevet og indeholde 
en tidsplan og et budget 
for dets gennemførelse. 

Frimurerne De lokale loger uddeler selv 
støtte 

    

Hempel Fonden Social inklusion af sårbare 
børn og unge i Danmark og 
Grønland 

 https://www.hempelfonden.dk/da/ Hempel Fonden kan 
søges hele året, og 
ansøgningerne 
modtages løbende og 
behandles på 
bestyrelsens 
legatkomitémøder 4 
gange om året. 

 

https://www.egmontfonden.dk/vores-mal
https://www.husmansfond.dk/
http://frimodtheinekefonden.dk/
https://www.hempelfonden.dk/da/


Johannes Foghs 
fond 

Fondens uddelinger gives 
typisk inden for følgende 
områder 
Børneinstitutioner 
Hjælpeorganisationer 
Kultur, teater 
Spejdere 
Sportsklubber og -haller 
Sundhed og omsorg 
Uddannelse 

 https://www.fogfond.dk/ 
 
https://www.fogfond.dk/form/ 
 
 

4. marts 2020 
15. april 2020 
26. august 2020 
12. november 2020 

 

JyllandsPosten Jyllands-Postens Fond yder 
støtte til sociale, kulturelle 
og samfundsgavnlige 
projekter, som tjener til 
opretholdelse af en liberal 
demokratisk samfundsorden 
i Danmark. 

 http://www.jyllands-posten.org/priser-og-legater/jps-
fond-legater.php 
 
 

1. januar til den 9. 
februar 2020. 

 

Knud Højgaards 
Fond 

Almennyttige formål som fx: 
sociale initiativer med fokus 
på børn og unge med 
handicap 

 https://www.khf.dk/ 
 
 

Knud Højgaards Fond 
behandler løbende de 
indsendte ansøgninger 

 

Købmand 
Ferdinand Sallings 
Mindefond 

almennyttige eller 
almenvelgørende formål 

 https://sallingfondene.dk/donationer/velgoerende-
formaal/ 
 

15. april 2020 kl. 16.  

Lauritzen Fonden almennyttige formål – 
særligt rettet mod udsatte 
børn og unge. 
sikre og skabe ny viden om 
udfordringer og muligheder 
• indgå og muliggøre nye 
samarbejdsformer og 
partnerskaber 
• forankre nye metoder som 
øger den positive effekt på 
området 

 https://lauritzenfonden.com/ 
 
 

2. februar 2020 
26. april 2020 
28. juni 2020 
12. oktober 2020 
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Lemvigh-Müller Der uddeles almennyttig 
støtte inden for kategorierne  
Humanitære & Sociale. 
Målsætningen for fondens 
uddelinger er, at støtten skal 
komme dem til gode, der har 
mest gavn af den. 

 http://iflmfond.dk/ 
 
 

torsdag20.februar2020  

Louis Hansen Fond Fonden ønsker at støtte 
projekter, som fremmer 
samfundets fællesskab, 
fortsatte udvikling og trivsel. 

 https://louis-hansenfonden.dk/ 
 
 

Fonden behandler 
løbende ansøgninger 
og har ingen 
ansøgningsfrist. 

 

Martha og Paul 
Kerrn-Jespersen 
Fonden 

Socialt udviklingsarbejde 
Derudover lægger Fonden 
vægt på, at ansøgningerne 
befinder sig indenfor én af 
følgende kategorier:  
 
Forskning 
Konkret praktisk udvikling 
Idéudvikling, fremme af 
visionære tanker. 

 http://www.kerrn-jespersen-fonden.dk/ 
 
 

  

Microsoft Microsoft støtter velgørende 
organisationer med 
softwaredonationer, som 
hjælper organisationerne 
udnytte deres fulde 
potentiale. 

 https://news.microsoft.com/da-dk/sofwaredonationer/ 
 

  

MTHP-Fond Vi tror på hjælp til selvhjælp, 
og støtter organisationer, 
der drives af ildsjæle og 
frivillighed, og som har til 
formål at støtte udsatte 
målgrupper, der risikerer at 
falde uden for fællesskabet, 
medmindre de tilbydes en 

 https://mthpfond.dk/hvad-stoetter-vi/ 
 
 

Vi modtager 
ansøgninger året 
rundt, men 
beslutningen om 
hvilke projekter der 
støttes, træffes fire 
gange om året til 
bestyrelsesmøderne. 

Vi forventer, at 
ansøgningen 
sammenfattes på 
maksimalt to sider 

http://iflmfond.dk/
https://louis-hansenfonden.dk/
http://www.kerrn-jespersen-fonden.dk/
https://news.microsoft.com/da-dk/sofwaredonationer/
https://mthpfond.dk/hvad-stoetter-vi/


særligt tilrettelagt 
uddannelse eller træning for 
på sigt at mestre eget liv evt. 
med støtte. 

 
. 

Nordea Nordea-fonden har et 
almennyttigt formål og 
støtter projekter, som 
fremmer gode liv inden for 
sundhed, motion, natur og 
kultur. 

 https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi 
 

  

Novofonden Vores indsatser på det 
sociale område er rettet mod 
forbedring af udsatte børn 
og unges livskvalitet og 
livsmuligheder i Danmark. 
Der vil være et særligt fokus 
på indsatser, der medvirker 
til at reducere antallet af 
overvægtige børn og unge, 
og indsatser, der har til 
formål at øge 
læringsmuligheder for børn 
og unge. For begge områder 
gælder, at fonden vil have et 
særligt fokus på børn under 
6 år. 

 https://novonordiskfonden.dk/da/strategi-og-
maal/sociale-og-humanitaere-indsatser/ 
 
 

  

Obel Vi tager et socialt ansvar ved 
at fremme børn og unges 
mentale sundhed 

fondet yder 
støtte til både 
små og store 
projekter. 

http://obel.com/ 
 

der er løbende 
behandling, og 
ansøgninger 
behandles ad hoc på 
fire bestyrelsesmøder i 
løbet af året 

 

Ole Kirks fond Vi støtter sociale projekter i 
Danmark med fokus på børn 

 https://www.olekirksfond.dk/vores-fokus/det-stotter-vi/ 
 
 

Vi behandler løbende 
indkomne 
ansøgninger. Da vi har 

 

https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi
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i sårbare og udsatte 
livsforhold 

mange ansøgninger, 
kan der være op til 3 
måneders 
behandlingstid 

Poul Due Jensens 
Fond 

ønsker at bidrage aktivt til at 
inkludere mennesker i 
fællesskaber og 
beskæftigelse. Fonden vil 
støtte projekter, der har en 
positiv effekt på menneskers 
evne til og mulighed for at 
finde en plads i samfundet, 
få livskvalitet og blive 
selvforsørgende. 

 https://www.pdjf.dk/inklusion/ 
 

  

Realdania Vi skaber livskvalitet ved at 
understøtte og have fokus 
på, hvordan det byggede 
miljø påvirker vores hverdag, 
relationer mellem 
mennesker og menneskers 
sundhed og liv. 

 https://realdania.dk/om-os/vores-grundlag 
 

  

Rockwoll kombinere forskning, social 
innovation og praksisviden 
og ved at samarbejde med 
eksterne partnere, der vil 
finde nye veje sammen med 
os. Vi har særligt fokus på at 
give udsatte børn og unge 
nye og bedre muligheder for 
at lære, arbejde, og indgå i 
fællesskaber 

 https://www.rockwoolfonden.dk/fonden/ 
 
https://www.rockwoolfonden.dk/interventioner/#projects 
 
 

  

SIMON SPIES 
FONDEN 

sociale og humanitære 
formål. 

 http://spiesfonden.dk/about.html 
 

1.marts, 1. august og 
1.november 

Der benyttes ikke 
ansøgningsskema. 

Spar Nord Spar Nord Fondens vision er 
”at øge kendskabet til og 

 https://www.sparnordfonden.dk/om-spar-nord-
fonden/spar-nord-fonden.aspx 

  

https://www.pdjf.dk/inklusion/
https://realdania.dk/om-os/vores-grundlag
https://www.rockwoolfonden.dk/fonden/
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sympatien for Spar Nord 
Bank ved at fremme 
udviklingen af sociale, 
kulturelle og kreative 
fællesskaber mennesker 
imellem". 

 
 

Susi og Peter 
Robinsohns Fond 

økonomisk støtte til arbejde, 
projekter, initiativer m.v. for 
børn og unge, der lever 
under belastende og 
uværdige forhold, og hvor 
der ikke kan opnås 
tilstrækkelig eller nogen 
støtte fra det offentlige. 

 https://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-
legater/vejledning-til-ansoegere.aspx 
 
 

der kan indsendes 
ansøgninger 4 gange 
årligt i perioderne 1. - 
31. januar, 1. - 30. 
april, 1. - 31. juli og 1. - 
31. oktober 

 

Tranes Fond støtte til Børnevellet i 
Danmark 

300.000 i alt http://www.tranesfond.dk/formaal.aspx 
 
 

  

Tryg TrygFonden har vi udvalgt 11 
samfundsproblemer inden 
for områderne sikkerhed, 
sundhed og trivsel, 

 https://www.trygfonden.dk/ 
 
 

1. marts  
1. september 
1. december  

 

Tuborg Tuborgfondet har fokus på at 
styrke unges mulighed for at 
udvikle og deltage i 
fællesskaber. I kan søge 
støtte til lokale eller større 
projekter, som ligger 
indenfor et af vores tre 
indsatsområder: unges 
samfundsengagement, 
unges jobmuligheder og 
åbne fællesskaber 

Tuborgfondet 
støtter både 
lokale og 
større 
nationale 
projekter og 
skelner 
mellem 
mindre 
bevillinger på 
under 
100.000 
kroner og 
større 

https://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi 
 
 

Vi behandler løbende 
ansøgninger, 

Projektet afspejler 
fondets tre grundværdier; 
fællesskab, frivillighed og 
folkelighed og ligger 
indenfor et af fondets tre 
indsatsområder. 
 
ikke enkeltpersoner og 
offentlige institutioner, 
kommuner samt private 
virksomheder, der 
udelukkende virker for 
profit. 

https://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-legater/vejledning-til-ansoegere.aspx
https://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-legater/vejledning-til-ansoegere.aspx
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bevillinger på 
mere end 
100.000 
kroner. 

Velliv Aktiviteter der gør en 
forskel i dagligdagen ved 
at modvirke mentale 
udfordringer som 
ensomhed, følelsen af 
angst og depression, 
isolation, mobning og 
chikane. støtter først og 
fremmest forebyggende 
indsatser i Danmark 
målrettet erhvervsaktive 
og seniorer i overgangen 
til pensionisttilværelse. 

 https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/soeg-
stoette/indsatsomraader/ 
 

  

Velux VELUX FONDEN støtter 
sociale indsatser i Danmark 
med fokus på borgere i en 
socialt udsat position, 
fællesskaber og 
metodeudvikling. 
VELUX FONDEN opmuntrer 
og anerkender aktive ældre, 
der gør en indsats for sig selv 
og andre. Det er et af 
fundatsens vigtigste formål, 
og det lå stifteren, Villum 
Kann Rasmussen, meget på 
sinde. 

Vi støtter 
primært 
større 
enkeltstående 
projekter 
med et beløb 
på over 
500.000 kr., 
men der er 
forskel 
mellem de 
enkelte 
områder. En 
undtagelse er 
fx fondenes 
støtte til 
aktive ældre, 
der 
hovedsaligt er 

https://veluxfoundations.dk/da 
 
 

  

https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/soeg-stoette/indsatsomraader/
https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/soeg-stoette/indsatsomraader/
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mindre 
projekter. 

VMOK 
BØRNEFOND 

økonomisk støtte til 
initiativer og projekter, der 
udføres af enkeltpersoner, 
foreninger, virksomheder og 
institutioner, hvis arbejde 
gavner svigtede og socialt 
udsatte børn og unge 

 https://vmokfonden.wordpress.com/ 
 

31. oktober 2020 Fonden vil forsøge at 
indgå i netværk med 
andre fonde og 
institutioner som led i 
større projekter. 

William Demant 
Fonden 

Projekter, der skal forbedre 
livskvaliteten for børn og 
voksne gennem kulturelle og 
sociale aktiviteter – 
fortrinsvis projekter, der 
involverer høresansen, fx 
gennem musik. 

 http://williamdemantfonden.dk/ 
 

  

Østifterne Vi arbejder for at sætte 
omtanke på dagsordenen i 
Danmark. Den omtanke, som 
sikrer os en tryg hverdag – 
og den omtanke, vi viser os 
selv og hinanden, og som gør 
os til gode samfundsborgere 
og mennesker 

 https://www.oestifterne.dk/ 
 
 

  

Fra legatbogen      

Advokat Niels 
Kahlke 

Administrerer ca 30 fonde  https://kahlke.dk/fonde/knud-og-rigmor-wiedemanns-
fond/ 
 
 

  

Bodil Pedersen 
Fonden 

Bodil Pedersen Fonden 
støtter kulturelle, 
videnskabelige og 
humanitære formål 

 http://bodilpedersenfonden.dk/bodilpedersenfonden.dk-
3.html 
 
 

Bodil Pedersen Fonden 
behandler ansøgninger 
ca. 3 gange årligt - som 
regel i april, august og 
december. Der 
bevilges legater for 

Der er ikke noget fast 
ansøgningsskema, men vi 
sætter pris på, at du kan 
beskrive dit projekt 
kortfattet på 1 - 2 sider. 

https://vmokfonden.wordpress.com/
http://williamdemantfonden.dk/
https://www.oestifterne.dk/
https://kahlke.dk/fonde/knud-og-rigmor-wiedemanns-fond/
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omkring 1,2 mio. kr. 
årligt i portioner på 
mellem 5.000,- kr. og 
75.000,- kr. 

Vedlæg gerne bilag, evt. 
anbefalinger og budget. 
 

Chas. Otzen's Fond Børns tarv og unge 
menneskers uddannelse 

 Send din ansøgning til følgende adresse: 
 
Fabrikant Chas. Otzen's Fond, c/o advokat Jens Thomas 
Levin 
Skodsborg Strandvej 253 
2942 Skodsborg 

  

Cirkel-ordenen 
(Frimurerne) 

Cirkel – Ordenens 
humanitære arbejde 
omfatter donationer til en 
række organisationer som 
SOS Børnebyerne samt 
støtte til humanitært arbejde 
i nærområdet. 

 http://cirkelordenen.dk/ 
 
 

  

Ellen og Knud 
Dalhoff Larsens 

børn med særlige behov  https://dalhofflarsensfond.dk/ansoeg-om-midler/ 
 
 

Senest 10. februar – 
ansøgningen 
behandles på mødet i 
marts 
 
Senest 10. maj – 
ansøgningen 
behandles på mødet i 
juni 
 
Senest 10. august – 
ansøgningen 
behandles på mødet i 
september 
 
Senest 10. november – 
ansøgningen 

 

http://cirkelordenen.dk/
https://dalhofflarsensfond.dk/ansoeg-om-midler/


behandles på mødet i 
december 
 
Ansøgningen skal 
modtages hos fonden 
senest 6 måneder før 
projektstart. 

Familien Hede 
Nielsens Fond 

almennyttige eller 
velgørende formål – 
Børnetelefonen fil 500.000 i 
2014 

 https://www.hedenielsensfond.dk/fonden-stotter 
 

  

FAMILIEN 
JUSTESENS FOND 

At yde bidrag til 
almennyttige formål 

 http://justesen-fonden.dk/ 
 

Ansøgninger sendes 
senest 1. marts 2020 
via email til Formand 
Sune Justesen (email-
adressen oplyses 
primo januar 2020) 

 

KNUD & DAGNY 
GAD ANDRESENS 
FOND 

Projekter der i væsentlighed 
henvender sig til, omhandler 
eller vedrører børn og unge 
og disses forhold. Der gives 
uddelinger på op til kr. 
500.000, idet fondens bidrag 
normalt skal udgøre en 
væsentlig del af det samlede 
projekt. 

 http://www.gadandresenfonden.dk/content/knud-dagny-
gad-andresens-fond 
 
 

Næste ansøgningsfrist 
er: 
 
15. maj 2020 

 

Lysgaard Fonden Pengene gives bl.a. til støtte 
af lovende musikere, 
forskere eller andre, som kan 
yde en indsats for livsglæden 
Primært lokalforankret 
omkring Herning 

 https://nordjyske.dk/nyheder/hernings-
oliedronning/e55c4c07-1421-497c-bffd-0903b7bba1e1 
 
Send din ansøgning til slysgaard@me.com med 
emnelinjen: Ansøgning Lysgaard Fonden 

  

Metodecenteret Udvikling, implementering 
og evaluering af nyskabende 
metoder på det 

 Send din ansøgning 
ti l  simon.moeller@rm.dk med 
emnelinjen: Metodecentret  
 

1. juni 2019 
15. august 2019 
1. december 2019. 

 

https://www.hedenielsensfond.dk/fonden-stotter
http://justesen-fonden.dk/
http://www.gadandresenfonden.dk/content/knud-dagny-gad-andresens-fond
http://www.gadandresenfonden.dk/content/knud-dagny-gad-andresens-fond
https://nordjyske.dk/nyheder/hernings-oliedronning/e55c4c07-1421-497c-bffd-0903b7bba1e1
https://nordjyske.dk/nyheder/hernings-oliedronning/e55c4c07-1421-497c-bffd-0903b7bba1e1
mailto:simon.moeller@rm.dk


Fonde, formål, adresse, tidsfrist mv 

Rie 5 januar 2020 

 

 

 

 

specialiserede socialområde, 
der kan forbedre 
ressourceudnyttelse 

https://metodecentret.dk/ 
 
 

Tømmerhandler 
Vilhelm Bangs Fond 

Fondens formål er at virke til 
fremme af almennyttige 
formål 

 https://tvbf.dk/ 
 

  

https://metodecentret.dk/
https://tvbf.dk/

