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Røde Kors’ julehjælp til børnefamilier bosat i Aalborg Kommune 

I 2019 håber vi på at kunne uddele julehjælp til ca. 150 børnefamilier. Julehjælpen består af et gavekort til 

en værdi af 800,00 kr. gældende til de 4 Coop-kæder Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen 

og uddeles i samarbejde med Aalborg Kommune. 

Julehjælpen tildeles økonomisk trængte børnefamilier, der er bosat i Aalborg Kommune. Bor du/I i Gl. Nibe 

Kommune, skal henvendelse dog rettes til Røde Kors Nibe. I vurderingen af ansøgningerne kigger 

medarbejderne hos Aalborg Kommune dels på den enkelte families økonomi, dels på om familien evt. har 

andre udfordringer i hverdagen. 

Fristen for at søge om julehjælp er lørdag den 23. november 2019. Du/I søger ved at udfylde dette skema 

og sende det til dorthemollersondergaard@outlook.dk eller aflevere det hos Røde Kors Aalborg, Ny Kærvej 

43, 9000 Aalborg – mærk kuverten att.: Dorthe Møller Søndergaard. HUSK AT SKRIVE TYDELIG E-

MAILADRESSE, SÅ VI KAN SENDE SVAR TIL DIG. 

Vi håber at kunne imødekomme alle ansøgninger, men kan desværre ikke garantere det. Alle ansøgere får 

svar fra os senest i uge 50 pr. e-mail eller telefon. Tildelte gavekort kan afhentes i uge 51 hos den lokale 

familiegruppe. 

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på e-mail dorthemollersondergaard@outlook.dk eller telefonnummer 22 
43 66 38. 

1. Om ansøger: 

Fornavn:  _____________________________________________ 

Efternavn:  _____________________________________________ 

Fødselsdato:  _____________________________________________  

Evt. ægtefælles/samlevers navn: _____________________________________________ 

Ægtefælles/samlevers fødselsdato:   _____________________________________________ 

Adresse:     _____________________________________________ 

Postnummer og by:  _____________________________________________ 

Telefonnummer:  _____________________________________________ 

E-mailadresse:   _____________________________________________  

 

Ansøgningsskemaet fortsættes på næste side 

mailto:dorthemollersondergaard@outlook.dk
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2. Indtægtsforhold:  

Ansøger:  

 Kontanthjælp        Integrationsydelse        Førtidspension       Dagpenge       SU             

Andet:_____________________ 

Evt. ægtefælle/samlever:     

 Kontanthjælp        Integrationsydelse        Førtidspension       Dagpenge       SU     

Andet:_____________________ 

3. Anfør hjemmeboende børns køn og alder: 

Køn Alder 

  

  

  

  

  

  

 

4. Beskriv kort, hvorfor du søger om julehjælp:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Underskrift: 

Med min underskrift er jeg indforstået med, at Røde Kors Aalborg deler mine oplysninger med Aalborg 

Kommune med det formål, at kommunen kan vurdere min ansøgning på baggrund af deres oplysninger.  

I Røde Kors er det landsforeningen Røde Kors i Danmark, som er dataansvarlig. Af revisionshensyn gemmer 

vi dine oplysninger i et år. Herefter bliver dine data slettet. I vores privatlivspolitik, som du finder her: 

https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata, kan du læse mere om, hvordan vi i Røde Kors 

behandler dine oplysninger. 

_______ _________________________________ 

Dato Ansøgers underskrift 

Skulle du modtage julehjælp fra andre organisationer, beder vi dig give os besked, så vi kan sikre, at så 

mange som muligt får støtte.  

 

https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata
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Tilbud fra Røde Kors Aalborg 

I Røde Kors støtter vi ikke kun familier med julehjælp. I løbet af året laver vi sjove og rare aktiviteter for 

børnefamilier, og vi vil gerne invitere dig og din familie til at være med. Der er oplevelser for både store og 

små og forskellige muligheder for støtte. Her hos Røde Kors Aalborg har du og din familie mulighed for at få 

tilknyttet en frivillig familieven, som vil støtte op om hele familien. Den frivillige familieven kan fx hjælpe 

børnene med lektier, tage med til møder med skolen eller kommunen og vejlede om praktiske ting som fx 

økonomi og Aula (tidligere forældreintra). Der er desuden mulighed for at deltage i forskellige 

arrangementer sammen med andre familier tilknyttet aktiviteten. For at kunne deltage i aktiviteten skal 

forælderen/forældrene tale og forstå dansk. Du har desuden også mulighed for selv at blive frivillig i en af 

vores mange aktiviteter.  

 

Vil du gerne kontaktes af Røde Kors Aalborg og høre mere om 

mulighederne? 
Ja tak:  Nej tak:  

 

Hvis ja, har vi brug for dine kontaktoplysninger igen: 

Dit navn:  

Dit telefonnummer:  

Din e-mailadresse:  

 

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil vi har kontaktet dig, senest den 1. februar 2020. Hvis vi derefter ikke 

indgår en aftale om deltagelse i en Røde Kors-aktivitet, vil dine oplysninger blive slettet. 

 

   

Dato  Underskrift 

 

Kontakt koordinator af julehjælp Dorthe Møller Søndergaard på telefonnummer 22 43 66 38 eller e-mail 

dorthemollersondergaard@outlook.dk, såfremt du ønsker at tilbagetrække dit samtykke til, at Røde Kors 

må kontakte dig. 

Vi henviser endvidere til vores privatlivspolitik her: https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-

persondata. 
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