
 

 

ANSØGNING om JULEHJÆLP 2022 

fra Røde Kors, Lion`s Club og Give Kirke 
Julehjælp er målrettet økonomisk trængte børnefamilier. Hver enkelt bevilling sker på   

baggrund af en individuel vurdering. For at kunne søge julehjælp i Give, skal du bo i   

”gamle Give kommune”. 

Ansøgningen afleveres i Røde Kors Møbelbutikken, Møllevej 18A, 7323 Give i ”julehjælps-

kassen” i forgangen  (indenfor butikkens åbningstid) eller mailes til: knudgive@gmail.com senest 

5. december 2022. 

 

Du får besked på, om din ansøgning er imødekommet senest 10. december, 2022. 

 

Ansøgers for- og efternavn: ______________________________________________________ 

 

Fødselsdato: ____________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________     Mailadresse: _______________________________ 

 

 

 Antal drenge i familien:    _____   dreng(e)  Alder: ______        ______       _______ 

 

 Antal piger i familien:      _____    pige(r)       Alder: ______        ______       _______ 

 

Sæt kryds hvis du er enlig forsørger: ________ Antal personer i alt i husstanden: __________ 

 

 

Hvis der er ansøgt om julehjælp andre steder oplyses det her:       JA ____         NEJ____ 

 

 

Julehjælpen udleveres i mødelokalet i Røde Kors` Tøjbutik, Vimmelskaftet 17, Give (indgang i 

bageste del af bygningen) den 16. december kl. 15.00-17.00.  

 

 

Røde Kors samarbejder omkring den lokale julehjælp med Vejle Kommune, Lion`s Club og 

Give Kirke. Samarbejdet sikrer, at julehjælpen uddeles til de familier, der har størst behov. 

Med min underskrift accepterer jeg, at Røde Kors deler mine oplysninger med Vejle Kommune, 

Lion`s Club og Give Kirke 

 

                                            ___________                     ________________________________ 

Dato                                  Ansøgers underskrift 

 
Kontakt Knud Møller, tlf. 40 91 30 89 eller mail: knudgive@gmail.com såfremt du har spørgsmål vedr. 

julehjælpen,  eller hvis du  ønsker at tilbagetrække dit samtykke til, at din ansøgning vurderes af Vejle 

Kommune og  de involverede bidragsydere.  

 
Såfremt du vil vide, hvordan dine persondata opbevares og behandles , så kan du ved henvendelse til 

kommunen/Lion`s Club eller Give kirke få dette oplyst.  I Røde Kors er det Landsforeningen Røde Kors i 

Danmark, som er dataansvarlig. Vi gemmer af hensyn til revision dine oplysninger i et år. Herefter bliver dine 

data slettet. I vores privatlivspolitik, som du finder her: https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-

persondara kan du læse mere om hvordan vi i Røde Kors behandler dine oplysninger. 
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