
Dette skønne foto er taget på et
af Region Nordjyllands
specialbørnehjem, da de, med
inspiration fra Lev Nordjyllands
Aktivitetskatalog og støtte
Aktivitetspuljen, fik besøg af
Michael Back i 2021



Hvem kan søge
Alle der vil understøtte fællesskaber og gode oplevelser for
og med mennesker med udviklingshandicap i Nordjylland
kan søge puljen. Det kunne fx være et botilbud, et
pårørenderåd, et aktivitetscenter, en bostøtteordning, en
skole, en børnehave eller lignende.
For at sikre, at vi fortsat har råd til at have en pulje, er det nu
et krav, at man skal være medlem af Lev for at søge
Aktivitetspuljen. Du – eller dit botilbud - eller hvem du måtte
søge på vegne af kan hurtigt blive medlem og støtte Lev her
https://www.lev.dk/lev-livet/medlemskab/

Hvor meget
Puljen er på 150.000 kr., og du kan søge op til 5000 kr. pr
aktivitet. Hvis du allerede har fået bevilget midler til en
aktivitet, kan du først søge om støtte igen, når aktiviteten er
afviklet

Hvornår
Puljen har løbende ansøgningsfrist frem til udgangen af
2022, eller til puljen er tom

Til hvad
Du kan søge til en af de aktiviteter, der er beskrevet i Lev
Nordjyllands Aktivitetskatalog, men du kan også søge til
aktiviteter, som du selv finder på. Vær opmærksom på, at
aktiviteten skal komme flere mennesker til gode.  Puljen
støtter ikke anskaffelser.

Før du søger
Hvis du søger en aktivitet fra Lev Nordjyllands
aktivitetskatalog, kan det være en god idé at tage kontakt 
til den pågældende leverandør og aftale hvor, hvornår og
hvordan aktiviteten vil kunne afvikles

Søg puljen

Lev Nordjyllands Aktivitetspulje
opstod under Corona-pandemien,
hvor vi var nødt til at aflyse både vores
Forårsfest og Nytårsfest i 2 år! Vi tog
pengene, vi normalt bruger på
festerne, og lavede Aktivitetspuljen
og et Aktivitetskatalog med gode
ideer til aktiviteter, der kunne foregå
lokalt på en Corona-sikker måde.
Puljen blev så stor en succes, at Lev
Nordjylland har valgt at åbne den
igen i 2022 som et særligt tilbud for
medlemmer.

Hvad er Aktivitetspuljen?

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://www.lev.dk/lev-livet/medlemskab/


ansøgers navn og kontaktoplysninger
beløb du søger om
hvilken aktivitet (nummer i Lev Nordjyllands
aktivitetskatalog) du søger midler til 
hvad en aktivitet, som du selv finder på, går
ud på 
hvem aktiviteten kommer til at gavne og
hvordan
hvornår du forventer, aktiviteten bliver
afviklet
ansøger/beboere/botilbud ell. lign. er
medlem af Lev

Hvordan søger jeg?
Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet,
som du finder et link til nederst på siden

I ansøgningsskemaet bliver du spurgt om:

Hvad sker der, når jeg har
søgt?
Når du har udfyldt
ansøgningen og klikket
send, får du en kvittering på
skærmen – det betyder, at vi
nu har modtaget din
ansøgning og kan gå i gang
med at behandle den

Hvornår får jeg svar?
Du kan forvente svar inden
for 14 arbejdsdage

Hvis du får ja fra Lev Nordjylland, og du har søgt til en
aktivitet, du selv står for, kan du straks gå i gang
Hvis du får ja til en aktivitet fra Lev Nordjyllands
aktivitetskatalog, skal du nu kontakte leverandøren og
aftale hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal afvikles

Hvad sker der så?
Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked, om vi
ønsker at støtte eller ej.

Søg puljen

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/


Hvornår kan jeg få pengene?
Hvis du får ja fra Lev i Nordjylland,
og du har søgt til en aktivitet, du
selv arrangerer, kan vi udbetale det
bevilgede beløb, når du ønsker det
Hvis du får ja til en aktivitet fra Lev
Nordjyllands aktivitetskatalog,
afregner leverandøren direkte med
Lev Nordjylland, når aktiviteten er
afviklet

Er der krav til formidling af aktiviteten?
Lev Nordjylland ser gerne, at du gør opmærksom
på aktiviteten (og at den er støttet af Lev
Nordjylland) fx på sociale medier og/eller i
lokalpressen, men det er ikke noget krav – det
vigtigste er aktiviteten i sig selv!

Hvad så når projektet er afsluttet?
Når projektet er afsluttet, sender du et par billeder
(som Lev må have lov at bruge fx på Facebook) og
lidt tekst om, hvordan det hele er forløbet til
aktiviteterinordjylland@kreds.lev.dk

Søg puljen
Vidste du, at du kan følge

Lev Nordjylland på
Facebook HER og komme

med i vores lukkede
Facebookgruppe 

HER

Følg Lev Nordjylland på Facebook

mailto:aktiviteterinordjylland@kreds.lev.dk
https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://www.facebook.com/LevNordjylland
https://www.facebook.com/groups/962997610853233/


 KUFFERTCIRKUS

Jørgen og Søren har med rod i den stolte

gøglertradition skabt et show, der kan opleves

af publikum i alle aldre. 

De optræder med jonglering, balance, ethjulede

cykler, en lille smule magi og en

frygtelig masse snak. 

Gadegøglerens frække stil blandes med en god

portion nordjysk humor i gulvplan. Man ved

aldrig helt hvad der sker, når Det Flyvende

Kuffertcirkus lander – men det er alt andet end

kedeligt!

www.kuffertcirkus.dk

post@kuffertcirkus.dk

2728 5694

facebook.com/kuffertcirkus

Søg puljen

DET FLYVENDE

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
http://www.kuffertcirkus.dk/
mailto://post@kuffertcirkus.dk
http://www.facebook.com/kuffertcirkus


KLOVNEN TAPÉ

Klovnen Tapé er en hyleskæg klovn, som

kombinerer klovnerierne med jonglering,

artisteri, slangemenneske-kunster og musik.

Forestillingen er en 40-minutters

blanding af nye og klassiske klovnerier. Tapé

folder sig ud med guitarspil med

noderne balancerende på panden, operamusik på

kobjælder, tårnhøje balancer, dressur med

(næsten) ægte vaskebjørn og ikke mindst et

“benene på nakken-nummer”.

www.klovnentape.dk

info@klovnentape.dk

3322 1120

facebook.com/klovnentape

Søg puljen

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://www.klovnentape.dk/
mailto:info@klovnentape.dk
https://www.facebook.com/klovnentape


NATUR
MIKKEL 

NaturMikkel er naturvejleder og

kan tilbyde jer masser af sjove og

lærerige oplevelser i naturen

omkring jer. Lige meget om det

skal være en fisketur, vild mad på

bål, spor i skoven, fossil-ture eller

noget helt andet, Så er

NaturMikkel klar til at have det

sjovt sammen med jer.

Alt planlægges sammen med jer

med udgangspunkt i den natur,

der er i jeres nærområde.

www.natur-mikkel.dk/

naturmikkel@natur-mikkel.dk

6075 8734

facebook.com/NaturMikkel

Søg puljen

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://www.natur-mikkel.dk/
https://www.facebook.com/NaturMikkel


HVORFOR SIDDE
 INDE NÅR ALT 
HÅB ER UDE?

Søren Ninn Rasmussen er socialpædagog,

friluftsnørd og forfatter til ”Friluftsliv som

pædagogisk metode”. Søren kan tilbyde alt - fra

en 3-timers oplevelsesdag med bål og små

aktiviteter til længere vandre/kanoturer med

borgere - eller måske et inspirations- og

færdigheds-kursus for personalet?

Søren tager jer gerne med på tur i jeres

nærområde. Eller I kan benytte de

fantastiske områder, Søren har adgang til ved

Mariager Fjord. 

Alle aktiviteter planlægges i fællesskab og

tilpasses jeres behov.

sorenninnrasmussen@hotmail.com

2425 1737

Søg puljen

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/


Kom på sanketur i den smukke natur omkring Slettestrand og

Svinkløv og lær om de spiselige planter og svampe.

Vi fylder kurvene med årstidens bedste vilde råvarer, som

trylles om til et spændende måltid, tilberedt over åben ild.

Madsmedjens guider er uddannede kokke og specialister i

den spiselige natur. På Madsmedjen kan der kokkereres ved

hjælp af flammer, gløder og røg, både ude og inde, og

dermed i al slags vejr. Ud over de vilde råvarer bruger vi det

bedste fra små lokale producenter og altid spændende fisk

og skaldyr fra Vesterhavet.

Turen og madlavningsaktiviteten tilpasses efter

jeres gruppes behov. Vi kan holde os til større skovveje, hvor

kørestole kan være med. Vi har også mulighed for at blive på

gården, hvor vi har etableret en sankerute med kørestols-

egnet underlag.

Der kan tilkøbes overnatning på gården, hvis I ønsker

at kombinere oplevelsen med en ferie. 

slettestrand.dk/madsmedjen/

kresten@slettestrand.dk

2616 1154

facebook.com/fcslettestrand

Søg puljen

SANKETUR OG
MADLAVNING
 OVER ÅBEN ILD 

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://slettestrand.dk/madsmedjen/
http://facebook.com/fcslettestrand


MICHAEL BACK

Michael Back har igennem mange år

nydt at lave musik og sjov i

bofællesskaber, bo-enheder,

væresteder og på arbejdspladser rundt

i landet. 

Han optræder med egne sange og lege,

som han blander med kendte sange fra

bl.a. Kim Larsen, Jacob Haugaard og

Shu-bi-dua – og der er altid masser af

skæg og ballade, når Michael Back

kommer på besøg med sin guitar. 

Koncerterne varer 45-60 minutter og

tilrettelægges i fællesskab, så I får lige

den koncert, der passer til jer :-)

www.musik-sjov.dk

michael@musik-sjov.dk

2424 6388

facebook.com/musiksjov

Søg puljen

- MUSIK & SJOV

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
http://www.musik-sjov.dk/
http://www.facebook.com/musiksjov/


MAIBRIT POST

Maibrit Post er kendt fra TV og dansktoppen. Maibrit  

byder på en underholdende eftermiddag eller aften

med smilende glad musik og underholdning. Både de

gode gamle danske, som vi kan synge med på, og

nyere sange inden for country, pop og glad rock.

Maibrit har et særligt tag på publikum, som hun er

suveræn til at inddrage i underholdningen.

Hun tilpasser ofte teksterne til det sted, hun er, og

er ikke bange for at tage en tilhører med på scenen.

Og selvfølgelig er hun lydhør for sangønsker fra

publikum - det bliver med garanti ikke kedeligt!

maibritpost@hotmail.dk,

4098 7280

Søg puljen

-MUSIK OG SHOW, 
DER BEGEJSTRER

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/


Mød Sonny Møller - den vel-swingende solist,

der spiller og underholder med fortolkninger

af alle de kendte klassikere - både på engelsk

og dansk. Oplev sange fra Elvis, Johnny

Madsen, Kim Larsen & Gasolin, Lone

Kellermann, Otto Brandenburg, Bamses

venner, Shubidua, John Mogensen, Kenny

Rogers, Volbeat, Allan Olsen osv...

Med Sonny Møller er I sikret en fest, hvor

publikum får chancen for at danse, skråle og

skåle, det bedste I har lært!

www.sonnymoller.dk

 

mollermusik@8800.dk

4037 3494

https://www.facebook.com/Sonnymollers

olo

Søg puljen

https://www.youtube.com/user/

Sonnymoller

 

DANS, SKRÅL OG SKÅL MED

 SONNY MØLLER

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
http://www.sonnymoller.dk/
https://www.facebook.com/Sonnymollersolo
https://www.youtube.com/user/Sonnymoller
https://www.youtube.com/user/Sonnymoller


Der er lagt op til en syng-med-fest, når MD-Duo

gæster den musikalske scene. Med en

nærværende og humørfyldt optræden bliver der

spillet et bredt repertoire - lige fra Kim Larsen

og John Mogensen til Rasmus Seebach og

Bamses Venner. MD-Duo har også udgivet musik

i eget navn, og har fundet sig godt til rette på

hjemstavnen. 

Efter mange jobs på diverse bosteder og

plejehjem rundt i landet, nyder MD-Duo at

komme ud til netop disse skønne

arrangementer.

Vi er klar til at spille hos jer

https://mdduo.dk/

 

kontakt@mdduo.dk

4218 3413

https://www.facebook.com/mdduo2

Søg puljen

https://www.youtube.com/channel/UCoqetIaZCY_-

NXTm7KDaavA/featured

MD-DUO
-DET SPILLER BAR'

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
https://mdduo.dk/
mailto:kontakt@mdduo.dk
https://www.facebook.com/mdduo2
https://www.youtube.com/user/Sonnymoller


http://shpevent.dk/

 

kontakt@shpevent.dk

2752 7913

https://www.facebook.com/shpevent/

Søg puljen

Shpevent

DJ, LYD OG LYS
 TIL FESTEN

Kunne du tænke dig et Mobildiskotek,

der kommer ud til jeres fest med DJ,

lys og lyd? Så skal du vælge aktivitet

nr 10. SHP Events  DJs er gode til at

sikre fed stemning og gang i

dansegulvet, uanset om I er 20 eller

200 mennesker - og her er også plads

til, at du kan komme op og ønske et

nummer eller synge lidt med i

mikrofonen. 

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
mailto:kontakt@shpevent.dk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fshpevent%3Ffbclid%3DIwAR3V68cbNDxPtQgjuVGQPKjkkCS8RcMj7j2CHcmnk3nbVpQ3RsOkQZeCnwk&h=AT2BUw_jdBVur8pGxXixMNlevhnoxFKbfupi-8AtIehlHp-XkhfJPGb3Mc054cwiJfWdSb5m6FrxtV3pVXaD4BI59U3hqAkpaQH8y5slnLiwsULKBX6xIZJZ7pRKruH6zRxiFA


www.alpacasoffredly.com

lise@alpacasoffredly.com

2250 4120

facebook.com/alpacasoffredly

Søg puljen

ALPACA-BESØG

Få besøg af de dejligste alpacaer fra

Alpacas of Fredly. Lise kommer på besøg

hos jer ,hvor I får lov til at se og mærke

de dejlige bløde dyr. Desuden får I alt at

vide om alpacaerne; hvor de kommer fra,

hvad de spiser, hvad man bruger dem til

osv.

Alpaccarne er nærværende væsner, der

udstråler ro og balance, og der er

garanti for en skøn oplevelse med smil og

grin, hvor alle kommer helt ned i tempo.

https://www.lev.dk/ansogning-til-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/ansogningsskema-lev-nordjyllands-aktivitetspulje/
http://www.alpacasoffredly.com/
mailto:lise@alpacasoffredly.com
tel:+4522504120
https://www.facebook.com/alpacasoffredly


Lev kæmper for retten til, at

mennesker med udviklingshandicap

kan leve det gode liv - lige som alle

andre. Hvis du ikke allerede er

med,  så meld dig ind her:

https://www.lev.dk/stoet-lev/bliv-

medlem-af-lev/meld-dig-ind-her

https://www.lev.dk/stoet-lev/bliv-medlem-af-lev/meld-dig-ind-her

