
 

 

 

 
 

Ansøgning om julehjælp fra Røde Kors Grenaa 2019 

 
Røde Kors’ julehjælp er målrettet økonomisk trængte børnefamilier. 
Røde Kors Grenaa uddeler julehjælp til familier med størst behov. Vi håber at kunne imødekomme alle 
ansøgninger, men kan desværre ikke garantere det. 
 
Ansøger skal have hjemmeboende børn under 18 år og være bosiddende i områder med postnumrene:  
8500, 8585, 8586, 8570 eller 8592. 

 
Ansøgningsskemaet bedes senest fredag den 29. november være sendt til Røde Kors Grenaa, enten på 
e-mail: 
grenaa@rodekors.dk eller afleveret i Cafe’ Grenaa, Markedsgade 2, 8500 Grenaa. 
 
Alle ansøgere får svar fra os senest mandag den 9. december pr. e-mail eller sms. 
Julehjælpen kan afhentes onsdag den 18. december kl. 15.00 til kl. 17.30 i Cafe’ Grenaa, 
Markedsgade 2, 8500 Grenaa. Vær venlig at føre disse datoer ind i egen kalender. 
Ved afhentning tilbydes en kop kaffe/saft og en småkage. Samtidig vil der være mulighed for at høre om 
Familienetværket under Røde Kors. 
 
1) Om ansøger: 

Fornavn:   

Efternavn:   

Fødselsdato:   

Samlever/ægtefælles fulde 
navn: 

 
 

   

Adresse:   

Postnummer og by:   

Telefonnummer:   

E-mailadresse:   

 
Antal børn under 12 år:                                  _________ 
 
Antal børn mellem 12 og 18 år:                       ________ 
 



Antal hjemmeboende børn over 18 år:              ________ 
 
2) Andre forhold: 

 

 

 
  

 

3) Husstandens samlede indkomst pr. måned efter skat (inklusiv evt. tilskud): 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Tilbud fra Røde Kors 
Udover julehjælp tilbyder Røde Kors i Grenaa også, at du kan blive en del af familienetværket. I 
familienetværket mødes vi hver anden tirsdag til fælles spisning, hygge, leg og samvær.  
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 
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 pr. 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: Grenaa@Rodekors.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  
 
 
 


