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Til dig der søger økonomisk julehjælp fra Menighedsplejen ved Vor Frue Kirke, Svendborg. 

Menighedsplejen ved Vor Frue Kirke kan i et vist omfang hjælpe familier, som har vanskeligt ved at 

få råd til at fejre jul. Menighedsplejen har sikkert ikke penge til at hjælpe alle, som søger julehjælp, 

men vi vil prøve at hjælpe flest mulige bedst muligt. 

Menighedsplejen vil primært hjælpe vanskeligt stillede børnefamilier, men alle kan søge om 

julehjælp. 

Ansøgningen skal laves på et ansøgningsskema, som hentes på Vor Frue Kirkes kontor. 

Når du har hentet ansøgningsskemaet, skal du selvfølgelig i gang med at udfylde det. Måske synes 

du, at det ser lidt svært ud, men så kan du forhåbentlig finde én, der kan hjælpe dig.  

Hvis du ikke kender nogen, som kan hjælpe dig, kan du henvende dig til Menighedsplejens 

bestyrelse. På Vor Frue Kirkes kontor kan du få at vide, hvem du kan henvende dig til. 

Du skal også vedlægge nogle bilag, nemlig 

1. kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT 
2. kopi af seneste udbetalingsmeddelelse, lønseddel eller tilsvarende 
3. kopi af dit sundhedskort 

Hvis du ikke har mulighed for at tage kopier af disse ting, så kan du henvende dig til Vor Frue 

Kirkes kontor, hvor du så kan få hjælp til kopiering. 

Hvis du ikke har din årsopgørelse på papir, kan du henvende dig til kommunen og få hjælp til at få 

en kopi. 

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 kirkekon-
toret. 

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

vil svaret komme som e-mail eller SMS. 

Menighedsplejen inviterer til et julearrangement i december måned, så der er mulighed for både 
børn og voksne at deltage i et festligt samvær. I forbindelse med arrangementet vil julehjælpen 
blive uddelt. 

Hvis en ansøger ikke har mulighed for at deltage i julearrangementet, vil menighedsplejen finde 
mulighed for at få gaven afleveret til ansøgeren. 

Menighedsplejens bestyrelse 


