
Legat-modtagere 2011
Jyllands-Postens Fond støttede også i 2011 en lang 
række organisationer, foreninger, arrangementer m.m. 
Her er listen over modtagere:

Dalgas Skolen, Aarhus 
Projekt “Blækhuset” – studiestøtte til VUC-kursister 
med psykiske problemer. Et treårigt projekt i et sam-
arbejde mellem Dalgas Skolen , VUC Århus, og Det Lokale 
Beskæftigelsesråd LBR.

Vestjydsk TandemKlub 
Ny tandemcykel.

HjerneSagen Århus, Favrskov og Samsø Kommuner 
Hjælp til gennemførelse af en række aktiviteter til gavn 
for medlemmerne. 

Nørrebjergskolen i Odense 
Smart Table til Ældste B’s elever – alle med psykiske eller 
fysiske handicaps.

Vejle Skytteforenings handicapskytter 
Tilskud til elektroniske skydebaner. 

Højløkke Behandlingscenter ApS, Horsens 
Tilskud til institutionens arbejde med at hjælpe kvinder 
ud af deres stofmisbrug. 

Gjaestebud – humanitær forening 
Hjælp til hjemløse i København. 

Støtteforeningen LAICOS, Sydtoften, 7200 Grindsted 
Støtte til foreningens fortsatte arbejde med brugerne, der 
alle har psykiske lidelser. 

Jill Jørgensen, hjemmesygeplejerske 
Hjælp til arrangementer og udflugter for ældre og  
plejekrævende mennesker. 

Ældremobiliseringen i Strandby 
Støtte til Ældremobiliseringens projekt “Ældre hjælper 
ældre”. 

Café Parasollen, Viby 
Friabonnement på Morgenavisen Jyllands-Posten. 

Fødevarebanken, København 
Foreningen Fødevarebanken modtager og uddeler 
overskudsfødevarer fra fødevareproducenter og super-
markeder til brugerorganisationer for socialt udsatte. 

Natteravnenes Landssekretariat 
Støtte til foreningens fortsatte indsats for at skabe 
tryghed i det offentlige rum. 

Kristeligt Studenter Settlement 
Foreningen har drevet socialt arbejde i 100 år på  
Vesterbro i København. Der ydes støtte til det forsatte  
arbejde bl.a. for udsatte børn og unge, ældre samt 
rådgivning og undervisning af kvinder med udenlandsk 
baggrund. 

 
Børnehjælpsdagen 
Tilskud til socialt kunstprojekt for anbragte børn. Et  
samarbejde mellem Børnehjælpsdagen, ARoS, 10 danske 
kunstnere og 100 anbragte børn i Danmark. 

FDF Københavns Søkreds 
Tilskud til sejl til skibet “Skibladner II”, der sejler de  
danske farvande tynde med børn og unge. 

DDS Viby Spejderne 
Tilskud til Hyttefonden for 1. Viby Gruppe. 

Sølund Musik-Festival 
Den årlige Sølund-Festival for fysisk/psykisk handi-
cappede. Festivalen finder sted i juni måned. 

Ærø Jazzfestival 
Tilskud til Ærø Jazzfestival, der for 9. år i træk afholdes i 
uge 31. 

Det 8. Regiments Musikkorps v/Lars Otto Kristensen, 
Århus 
Tilskud til musikinstrumenter. 

NORPOL 
Tilskud til forestillingen “Teheran, mon amour”, der har 
premiere i foråret 2012. 

Det Danske Drengekor 
Tilskud til deltagelse i Verona-festival. 

Mandecentret Aarhus 
Tilskud til indretning af børneværelse i boenheden for 
mænd, som står midt i en skilsmisse. 

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter 
Støtte til centerets fortsatte arbejde. Centeret, der er 
døgnåbent, har ca. 3.000 overnatninger årligt. 

J.C. Fun, København 
Støtte til projekt, der har til formål at hjælpe handlede og 
prostituerede kvinder ud af deres situation. Mål gruppen 
er 100-1500 kvinder, der opholder sig i København og 
som er ofre for international menneskehandel. 



Folkekirkens Konfirmandcenter 
I 2010 skabtes projektet “Folkekirkens Konfirmandcenter” 
ved frivillige kræfter og opbakning fra alle landets  
biskopper. Projektet går bl.a. ud på at kvalificere  
undervisningen og opgradere præsternes viden omkring 
læring. 

Det Udenrigspolitiske Selskab 
Det Udenrigspolitiske Selskab, stiftet i 1946, har til formål 
at fremme danskernes forståelse for inter nationale 
forhold og udenrigspolitik. Selskabet udgiver også 
tidsskriftet Udenrigs. Der ydes støtte til selskabets  
fortsatte arbejde. 

Dansk Vestindisk Nationalkomite 
Tilskud til komiteens arbejde for en markering af den 
31. marts 2017 – 100-året for Danmarks overdragelse af 
suveræniteten over de tre caribiske øer til USA. 

Dansk Forfatterforening 
Tilskud til nye stole. 

 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter 
Tilskud til markering af Rebildfestens 100 års jubilæum. 
Man planlægger bl.a. udgivelse af en bog samt en film. 

Dansk Dyreværn Aarhus 
Tilskud til foreningens omfattende hjælpearbejde 
for nødstedte og herreløse dyr. Foreningen har 4.500 
medlemmer. 

Redaktør Jens Kaiser og Besættelsesmuseet i Aarhus 
Tilskud til kortlæggelse af terroristen Kaj Henning  
Bothilsen Nielsens dramatiske liv. Et byhistorisk værk. 

Tendai Tagarira, politisk gæsteflygtning i Aarhus 
Tilskud til bogudgivelse. 

Foreningen Grønlandske Børn 
Tilskud til venskabsfamilieprojektet Kammak, der skal 
bidrage til, at flere børn sikres en bedre opvækst. 

DSH-Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig 
Støtte til foreningens arrangementer, der skal sætte fokus 
på nogle af mindretallene omkring Østersøen. 

Kunstnersammenslutningen JYLLAND 
Tilskud til udstilling i Århus Kunstbygning, hvor billed-
kunstner Cai Ulrich von Platen er inviteret som kurator. 

Galleri Image, Aarhus 
Støtte til den første kulturelle russiske festival i Aarhus – 
et samarbejde mellem Danmarks Journalisthøjskole, Øst 
for Paradis – Art Cinema og Galleri Image. 

Jyllands-Postens Kunstforening 
Tilskud til kunsttryk. 

Foreningen Mediehus Gellerup (www.gellerup.nu) 
Tilskud til borgerinddragende projekt i Gellerup-Toveshøj, 
der skal støtte og realisere Gellerup-beboernes egne 
ønsker om at skabe lige muligheder i demokratiet og 
mediebilledet. 

JP/Politikens Hus v. Lars Munch 
Støtte til undersøgelse af, hvordan fusionen mellem JP og 
Poltikens Hus har påvirket mediepluralismen i Danmark. 
Undersøgelsen skal forestås af professor Anker Brink 
Lund og lektor Ida Willig. 

JP/Politikens Forlagshus 
Oversættelse af Fl. Roses “Tavshedens Tyranni”. 

Freedom House 
Støtte til global analyse om pressefrihed. 

Hærens Regimenters Hjælpefond 
Støtte til psykisk og fysisk sårede soldater og evt. 
pårørende. 

Nydambådens Laug 
Bygning af fuldskalakopi af Nydamsbåden. 
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