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1) Om Røde Kors julehjælp i Kalundborg, Ubby, Jerslev, Gørlev og Høng 

Røde Kors’ julehjælp er målrettet økonomisk trængte børnefamilier. 

Hver enkel bevilling sker på baggrund af en individuel vurdering af familiens økonomi.  

For at kunne ansøge julehjælp af Røde Kors skal du bo i et af de ovennævnte områder og have børn un-

der 18 år. 

 

Fristen for at søge om julehjælp er den 27/11 2020 . Du/I søger ved at udfylde dette skema og sende 

det til elsemariejespersen@gmail.com eller aflevere det i en af vores Røde Kors-butikker. Vi håber at 

kunne imødekomme alle ansøgninger, men kan desværre ikke garantere det. 

 

Alle ansøgere får svar fra os senest den 14/12 2020 pr. e-mail ( skriv adressen MEGET tydeligt ) 

 

2) Deling af oplysninger med kommunen og andre organisationer der uddeler Julehjælp 

I Røde Kors samarbejder vi med Kalundborg Kommune, Mødrehjælpen og Lions Cup. Det gør vi først 

og fremmest for at sikre, at julehjælpen uddeles til familier med størst behov, samt for at undgå at 

nogle familier får Julehjælp flere steder fra, mens andre får afslag.  På den måde kan vi hjælpe flere. 

 

3) Om ansøger: 

Fornavn:   

Efternavn:   

CPR-nummer:   

Adresse:   

Postnummer og by:   

Telefonnummer:   

E-mailadresse:   

Antal børn under 18 år:   
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4) Underskrift 

 

Med min underskrift er jeg indforstået med, at Røde Kors deler min ansøgning om julehjælp og mine 

oplysninger med min bopælskommune 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. 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-persondata kan du læse mere om, hvordan 

vi i Røde Kors behandler dine oplysninger.  

 
Hvis I modtager julehjælp fra andre organisationer, beder vi jer give os besked om at se bort fra je-

res ansøgning, så vi kan sikre, at så mange som muligt får støtte.  

 

   

Dato  Ansøgers underskrift 

Kontakt ansvarlig for julehjælpen på mail: elsemariejespersen@gmail.com, såfremt du ønsker at til-

bagetrække dit samtykke til, at Røde Kors deler din ansøgning om julehjælp og dine oplysninger med 

din bopælskommune. 

 

 

5) Tilbud fra Røde Kors 

Udover julehjælp tilbyder Røde Kors i Kalundborg Kommune sommerferielejre, Netværk for voldsram-

te kvinder, Multikulturelt Netværk og Værket, som er et netværk for ensomme voksne. Du har også 

mulighed for selv at blive frivillig i vores mange aktiviteter.  

 

Vil du gerne kontaktes af dit lokale Røde Kors og høre mere om mu-

lighederne? 
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 pr. 1. februar 2021. Hvis vi derefter 

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

 

   

Dato  Underskrift 
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