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JULEHJÆLP 2022 

 

Udarbejdet af Frivilligcenter Helsinge oktober 2022 

 

Her kan du finde steder, hvor du kan søge om julehjælp i form af gavekort, gaver, mad og lignende samt en 

mulighed for at fejre din jul sammen med andre. 

 

 

Blå Kors  

Blå Kors giver julehjælp til familier på overførselsindkomst, som mangler penge til gaver og mad.  

 

Vi åbner for ansøgninger tirsdag d. 1. november 2022. 

Familier, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors` arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og 

behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus, Blå Kors' lejre og familienetværk i samarbejde med kirker, vil 

blive prioriteret først. 

Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år.  

Hjælpen forventes at bestå af to gavekort: 

• Et på 400 kr. til køb af mad 

• Et på 200 kr. til køb af julegaver i Blå Kors Genbrug 

Sidste frist for ansøgning er 24. november. Alle ansøgere vil senest den 8.december modtage besked via 

mail om de er blevet tildelt julehjælp. 

 

Søges via linket: 

https://www.blaakors.dk/det-goer-vi/jul/julehjaelp 

Børnesagens Fællesråd 

Der kan søges julestipendier, til eneforsørgere til børn under 18 år. Forsørgeren skal være på 

overførselsindkomst. Der kan søges i perioden 30.09. – 15.11.22 på: www.boernesagen.dk/jul 

Foreningen til støtte for Mødre og Børn 

JULEHJÆLP 

https://www.blaakors.dk/det-goer-vi/jul/julehjaelp
http://www.boernesagen.dk/jul
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Du søger om at modtage julehjælp fra Foreningen til Støtte for Mødre og Børn. Hjælpen kan søges helt 

frem til d. 1. december. Det er en god idé at søge så tidligt som muligt, da vi modtager mange ansøgninger. 

OBS: Der kræves detaljeret opgørelse over indtægter og udgifter, og seneste løndokumentation samt 

seneste årsopgørelse skal vedlægges. 

Søg via linket: 

https://morbarn.grant.nu/ansoeg/#!/application/8/personal 

 

Røde Kors 

Hvem kan få hjælp, og hvordan søger man? 

Røde Kors uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde har vi et 

samarbejde med kommunen, der hjælper med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for 

julehjælpen. 

Har du og din familie, brug for julehjælp i 2022, skal du kontakte din lokale Røde Kors afdeling. De sender 

dig et skema, som du udfylder og sender tilbage til dem på mail. 

Kontaktperson: Græsted-Gilleleje: Vivi Kjær, tlf.: 6084 9730, e-mail: vkjaer@hotmail.com 

Kontaktperson: Helsinge: Helle Nielsen, Tlf. nr.: 53810585,  helnie@rodekors.dk 

 

Mødrehjælpen 

Ansøgningen til Mødrehjælpens Julehjælp 2022 er åben, og kan søges til og med fredag den 9. december 

2022 kl. 10:00 

Alle, der har søgt om julehjælp, vil få besked på mail senest mandag den 19. december. Ansøgningsskemaet 

er digitalt, og kan udfyldes på computer, tablet eller mobil. 

Mødrehjælpen gør alt, hvad de kan, for at alle får svar før. Men for at så mange af de indsamlede penge 

som muligt kan gå til julehjælp fremfor administration, er jule-sekretariatet et meget lille team. Derfor kan 

du desværre heller ikke ringe og få svar på, om du er godkendt. Du er nødt til at vente på mailen. Afslag 

begrundes desværre ikke. 

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte Mødrehjælpens julesekretariat 

på jul@modrehjalpen.dk eller på telefon 33 45 86 12. 

Telefonens åbningstider er: 

Mandag og fredag: 10.00 til 12.30 

Søges her: Gå til Mødrehjælpens hjemmeside. www.modrehjaelpen.dk 

Når du ansøger, skal du angive dit CPR-nummer.  

Så undersøger foreningen selv de nødvendige oplysninger om dine økonomiske forhold. 

https://morbarn.grant.nu/ansoeg/#!/application/8/personal
mailto:vkjaer@hotmail.com
mailto:helnie@rodekors.dk
mailto:jul@modrehjalpen.dk
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Folkekirkens julehjælp 

Søg Julehjælp ved at kontakte din lokale præst i dit sogn: 

Græsted sogn - Sognepræst og menighedskoordinator Troels Toft 

Græsted Hovedgade 6B, 3230 Græsted 

Tirsdag - fredag kl. 10-11 eller efter aftale 

Kontakt tlf. og e-mail:  4240 2489 /  trt@km.dk 

Sognets officielle E-mail: graested.sogn@km.dk 

 

Esbønderup sogn - Sognepræst Else Rosenlund Korsholm 

Sygehusvej 5, 3230 Græsted 

Kontakt E-mail: erk@km.dk, Tlf.48 39 00 24 

Sognets officielle E-mail: esboenderup.sogn@km.dk   

 

Mårum Sogn Sognepræst Pia Niebuhr 

Skovvej 13, 3230 Græsted 

Fridag mandag. Træffes alle andre dage. 

Hjemmeside: Mårumkirke.dk 

Kontakt E-mail: pin@km.dk 

Sognets officielle E-mail: maarum.sogn@km.dk 

 

Søborg Sogn - Sarah Auken (Kbf.) 

Bygaden 40B, 3250 Gilleleje 

Træffes efter aftale. 

Telefon: 20560010 

Hjemmeside: www.søborgkirke.dk 

Kontakt E-mail: stau@km.dk 

Sognets officielle E-mail: soeborg.sogn@km.dk 

 

Blistrup Sogn - Sognepræst Tina Hastrup von Buchwald 

Kirkevej 14C, Blistrup, 3230 Græsted 

Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00. Mandag fri 

Hjemmeside: www.blistrupkirke.dk 

Kontakt E-mail: thvb@km.dk 

Sognets officielle E-mail: blistrup.sogn@km.dk 

 

Gilleleje Sogn - Sognepræst Ole Buchardt Olesen 

Poppelvang 20, 3250 Gilleleje 

Hjemmeside: www.gillelejekirke.dk 

Kontakt E-mail: obo@km.dk 

Sognets officielle E-mail: gilleleje.sogn@km.dk 

Ansøgningskema skal hentes på kirkekontoret Gilleleje Hovedgade 45 i åbningstiden 

 

Tibirke/Vejby sogn – Sognepræst Ulrik Pilemand 

mailto:trt@km.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7doxbpqba+pldkXhj+ah');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bohXhj+ah');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bpylbkaborm+pldkXhj+ah');
http://mårumkirke.dk/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mfkXhj+ah');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7jxxorj+pldkXhj+ah');
http://www.søborgkirke.dk/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7pqxrXhj+ah');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7plbylod+pldkXhj+ah');
http://www.blistrupkirke.dk/
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javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7yifpqorm+pldkXhj+ah');
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Kirkekontoret, Kirkebakken 4, 3210 Vejby, Tlf. 24 40 80 73, Mandag fri. 

Hjemmeside: https://sogn.dk/vejby-gribskov/ 

Tlf. 48706294. E-mail: up@km.dk,  

Sognets officielle E-mail:tibirke.sogn@km.dk 

 

Ramløse/ Annisse sogn – Sognepræst Michael Porsager 

Tlf. 22342002, e-mail: porsager@email.dk  

Hjemmeside: www.ramloese-annisse-kirker.dk 

Officielt tlf. 48713524 

Sognets officielle e-mail: ramloese.sogn@km.dk  

 

Helsinge kirke – søges via Røde kors Helsinge. Se mere under afsnittet om Røde Kors. 

 

Dansk Folkehjælp 

Dansk Folkehjælps Julehjælp består af en Kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000 til en værdi af 500 

kr. samt et gavekort til GoGift til en værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene. 

For at kunne modtage Julehjælp 2022, skal man være enlig forsørger på overførselsindkomst med 

hjemmeboende børn under 18 år eller; 

- Førtidspension 

- Kontanthjælp 

- Ledighedsydelse 

- Ressourceydelse 

- Revalideringsydelse 

- Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse 

- SU 

- Sygedagpenge 

- Uddannelseshjælp 

- Uddannelsesydelse 

Der er åbent for ansøgning om Julehjælp i perioden 17.10 – 20.11.22.  Skal søges via din kommunale 

sagsbehandler.  

 

Frelsens Hær 

Det eneste kriterie for at kunne modtage julehjælp, er familiens finansielle situation. Man kan søge 

julehjælp via en online ansøgning fra den 1. – 30. november på følgende hjemmeside www.fhjulehjælp.dk 

https://sogn.dk/vejby-gribskov/
mailto:up@km.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7qfyfohb+pldkXhj+ah');
mailto:porsager@email.dk
http://www.ramloese-annisse-kirker.dk/
http://www.fhjulehjaelp.dk/
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Man kan først komme ind på ansøgningsskemaet den 1. nov. 

OBS: Der kræves mange oplysninger – herunder kontaktoplysninger på alle der søger (inkl børn), 

samt mange oplysninger om indtægter og udgifter. 

Kirkens korshær  

Helsingør 

Du kan ikke søge julehjælp via Kirkens Korshærs hovedkontor.  Når du bor i Gribskov kommune, kan du 

søge julehjælp her: 

Adresse: Stubben, herberg og varmestue 

Stubbedamsvej 10, 3000 Helsingør 

Tlf.: 4920 1082 

Email: helsingor@kirkenskorshaer.dk 

 

De Samvirkende Menighedsplejer  

Der kan søges julelegater hos De Samvirkende Menighedsplejer. Ansøgningen skal altid attesteres 

af den lokale sognepræst. Der søges via hjemmesiden: www.desamvirkendemenighedsplejer.dk. 

Der er ansøgningsfrist d. 5. december kl. 12. 

Juleønskerne 

4 private borgere i Mårum har taget et initiativ til at hjælpe økonomisk trængte mennesker til at 

give deres børn og øvrige familie en god jul. Hjælpen søges ved at sende en mail, hvor man angiver 

navn, adresse, alder og køn på børnene og gerne et gaveønske pr. barn. Der er – inden for 

rimelighedens grænser – ikke nogen øvre beløbsgrænse. Der kan også hjælp til mad (kun tørvarer) 

eller gavekort. Der kan søges hjælp indtil 21.12.   

Hjælpen søges på: juleonskerne@gmail.com. OBS: Der er mange sponsorer, og ikke så mange 

ansøgere, så her er der rigtig gode chancer for at få hjælp 

 

Julegruppen Helsinge 

Julegruppen i Helsinge arrangerer hvert år juleaften for mennesker der mangler nogen at holde jul 

med. Gruppen leder også efter frivillige der har lyst til at gøre en forskel, og som både ønsker at 

deltage i forberedelserne op til arrangementet, og at deltage i selve arrangementet.  

Har du lyst til at holde en hyggelig juleaften sammen med andre, eller har du lyst til at blive 

frivillig, så kontakt Julegruppen på julegruppenhelsinge@gmail.com eller på facebook: 

facebook.com/juleaftenhelsinge. Du kan også blive skrevet op via kontoret hos Frivilligcenter 

Helsinge. 

mailto:helsingor@kirkenskorshaer.dk
http://www.desamvirkendemenighedsplejer.dk/
mailto:juleonskerne@gmail.com
mailto:julegruppenhelsinge@gmail.com
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Juleaften i Græsted 

Frivilligcenter Græsted arrangerer også juleaften. Kontakt centret for nærmere oplysninger på:  

kontakt@frivilligcenter-graested.dk eller telefon 48 39 49 30 

 

 

mailto:kontakt@frivilligcenter-graested.dk

