
VOR FRUE KIRKES MENIGHEDSPLEJE 
SVENDBORG 

Ansøgning om julehjælp 2022 
(kan søges af beboere med folkeregisteradresse i Vor Frue Sogn, Svendborg)  

Ansøgning om julehjælp med bilag skal afleveres til Kirkekontoret, 
Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg, senest 15. november kl. 12 i 
lukket kuvert – eller lægges i postkassen ved kirkekontoret. 

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen: 
1. kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT 
2. kopi af seneste udbetalingsmeddelelse, lønseddel eller tilsvarende 
3. kopi af ansøgerens sundhedskort. 

Ansøgerens fulde navn  

Adresse  

Telefon  

E-mailadresse  

Ægtefælles/sambos fulde navn  

Hjemmeboende børn under 18 
år 

Fulde navn Alder 

  

  

  

  

Hjemmeboende unge over 18 år Fulde navn 

 

 

 

Ansøgerens seneste månedlige bruttoindtægt før skattetræk, 
ifølge udbetalingsmeddelelse/ lønseddel 

Kr. 

Det månedlige beløb til rådighed efter at faste udgifter er betalt Kr.  

Har du modtaget støtte i år fra andre organisationer (sæt kryds)? [   ] Ja         [   ] Nej 

Har du ansøgt om julehjælp eller økonomisk støtte fra andre (sæt kryds)? [   ] Ja         [   ] Nej 

Skemaet fortsætter på side 2 



VOR FRUE KIRKES MENIGHEDSPLEJE 
SVENDBORG 

Hvorfor søger du julehjælp? 
Skriv kort om din økonomiske situation (vedlæg evt. bilag), og skriv gerne lidt om, hvordan du gerne vil 
fejre jul, hvor du har plan om at holde jul, og måske hvem du forventer at være sammen med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evt. udtalelse fra de sociale myndigheder, hvis du ønsker at få en sådan udtalelse med på ansøgningen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sæt kryds her, hvis Vor Frue Kirkes Menighedspleje må kontakte dig med aktuelle tilbud og 
aktiviteter for dig og din familie. 

Husk bilagene: 
 Kopi af seneste årsopgørelse 
 Kopi af udbetalingsmeddelelse/lønseddel 
 Kopi af sundhedskort 

Dato Underskrift 

  

 

Alle oplysninger i dette skema behandles fortroligt. Bilagene vil blive destrueret, når der er truffet 

beslutning om tildeling af julehjælp. 

Vedrørende julehjælp fra Vor Frue kirkes Menighedspleje: 

 Julehjælp kan kun søges af beboere med folkeregisteradresse i Vor Frue Sogn, Svendborg, eller 

beboere med anden tilknytning til Vor Frue Kirke. 

 Julehjælpen vil bestå i et gavekort til indkøb af madvarer, en gave eller lignende. 

 Størrelsen af julehjælpen vil afhænge af, hvor mange midler Menighedsplejen har til rådighed, samt af 

ansøgerens økonomiske situation. 

 Menighedsplejen forventer at kunne give ansøgerne besked omkring 1. december. Så vidt muligt vil 

svaret komme som e-mail eller SMS. 


