
Røde Kors Ikast lokalafdeling 

 

 

Hvem kan søge? Enlige forsørgere og familier  
med børn under 18 år bosiddende i det område 
der udgør det tidligere Ikast kommune. 

Ansøgningsfrist: D. 30. november 
 

Hvad indeholder Julehjælpen? 
Gavekort til COOP (Super-, Daglig- og 
Lokalbrugsen samt Kvickly) og evt. lidt ekstra 
gaver. 
 

Hvordan søges der?  
Ansøgningsskema udleveres i Genbrugsbutikken, 
Strøget 42, 7430 Ikast fra d. 1. november.   
Afleveres samme sted senest d. 30. november. 
 

Nærmere oplysninger: 
Margit Lysgaard, Tlf. 29 80 26 43 
Mail: lysgaard.bentsen@gmail.com  
 

 

 

Røde Kors Brande lokalafdeling 

 
 

Hvem kan søge? Økonomisk trængte 
børnefamilier i det område, der førhen var   
Brande Kommune.  

Ansøgningsfrist:  D. 28. november. 

 

 Hvad indeholder Julehjælpen? 
 Julehjælpen er et gavekort til COOP (Super-, 
 Daglig- og Lokalbrugsen samt Kvickly) og 
 desuden et gavekort, så forældre kan give 
 deres børn under 18 år en julegave. 

Hvordan søges der?                                          
Ansøgningsskema fås i Røde Kors butikken, 
Kirkegade 1 A, 7330 Brande og afleveres 
samme sted. 
Nærmere oplysninger: Inge Kristensen,  
tlf.  30 48 86 45  mail: kain@pc.dk,  
 

 

 

Røde Kors Nørre Snede-Ejstrupholm 

lokalafdeling 

  

 

Hvem kan søge? Børnefamilier med 
hjemmeboende børn under 18 år, bosiddende i 
det område, der tidligere udgjorde Nørre Snede 
Kommune. 
 

Ansøgningsfrist: D. 28. november 2022 
 

Hvad indeholder Julehjælpen? 
Gavekort til COOP (Super-, Daglig- og Lokal 
Brugsen) og evt. lidt ekstra gaver. 

Hvordan ansøges der? 
Ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til 
aktivitetsleder Tove Sørensen, Riberhusvej 4, 
8765 Klovborg, mail tosore@rodekors.dk 
Eller tlf.  24 98 66 73. 

Julehjælp i 

Ikast-Brande 

2022 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lysgaard.bentsen@gmail.com
mailto:kain@pc.dk
mailto:tosore@rodekors.dk


Dansk Folkehjælp 
 

 
 
Følgende kan søge i prioriteret rækkefølge: 
1. Enlige forsørgere på kontanthjælp, 
uddannelses-ledigheds og ressourceydelse, 
uddannelseshjælp, SU samt midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse 
2. Enlige forsørgere på sygedagpenge. 
3. Enlige på førtidspension og   
revalideringsydelse. 
Børnene skal være under 18 år. 

Hvad indeholder Julehjælpen? 
Dansk Folkehjælps julehjælp er en 
købmandskurv og gavekort til en værdi af  
i alt 1800 kroner.  

Hvordan ansøges der? 
Ansøgningsskema kan findes på 
www.folkehjaelp.dk  fra 17. oktober.  
Skemaet skal være os i hænde senest             
d. 20. november.  
Skemaet skal indsendes elektronisk og 
hovedkontoret sørger i år for at få en 
kommunal underskrift. 
 
Nærmere oplysninger: Bodil Markmøller  
Tlf. 23 31 12 21 
 

 

 

 

 

 

 
Julehjælp i Ikast-Brande 

Julen er en fantastisk og dejlig tid - 
hjerternes fest. Desværre er julen for mange 
også en økonomisk byrde.  

Det er derfor dejligt, at det er muligt for de 
mest trængende at søge Julehjælp, så de 
bliver i stand til at holde jul – ikke mindst for 
børnenes skyld.  

Denne folder giver et samlet overblik over 
de steder, man som borger bosat i Ikast-
Brande Kommune kan ansøge om Julehjælp. 

Har du lyst til og mulighed for at give et 
bidrag til Julehjælpen, kan du henvende dig 
direkte til en af de forskellige 
hjælpeorganisationer eller til 
Frivilligcenteret, så formidler vi kontakten. 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne folder er udarbejdet af 

 Frivilligcenter Ikast-Brande  

Møllegade 16, Ikast  

Tlf. 21 32 94 09  

Mail vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk  

 

Besøg os på  

 www.frivilligcenterikast-brande.dk 

 

 

                         Oktober 2022  
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