Fondsmidler gør en forskel på hele Langeland
Tirsdag i sidste uge var der jubel hos en
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er hele 800.000 kroner, der bringes i spil hos
det langelandske foreningsliv.

Bagenkop Petanque
8.500 kr.
Tranekær Tullebølle Jagtforening 75.000 kr.
Rudkøbing Handelsstandforening 40.000 kr.
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Sejlskibs- og Pakhusforeningen
30.000 kr.
Langelands Biavlerforening
9.000 kr.

Langeland Traktor
Maskinsamling
10.000 kr.
Rudkøbing Badminton Klub
10.000 kr.
TICKON
50.000 kr.
Humble Skytteforening
30.000 kr.
Skibslauget Mjølner
60.000 kr.
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Ansøg om fondsmidler til aktiviteter på Langeland

Spodsbjergvej 141 . 5900 Rudkøbing
Mandag – torsdag. kl. 9.00 – 15.30, Fredag kl. 9:00-12:00
62 51 10 55
lef@lef.dk

Læs mere på lef.dk

