Støtte til aktiviteter på hele Langeland:

Nu kan din forening igen ansøge om fondsmidler
FONDS UDLODNING

Ansøg om fondsmidler til aktiviteter på Langeland
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Spodsbjergvej 141 . 5900 Rudkøbing
Mandag-torsdag kl. 9:00-15.30. Fredag kl. 9:00-12:00
62 51 10 55
lef@lef.dk
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Læs mere på lef.dk

