Ansøgning om julekurv for 2018
(fortrinsvis til familier med små børn)
Ét skema pr. husstand i Thisted Kommune
Onlineskema via https://www.borgeronline.dk/787/NemForm/Julekurv
Skemaet SKAL udfyldes i alle felter for at komme i betragtning

Navn:
Cpr. nr.:
Samlever / ægtefælle cpr nr.:
Adresse:
Post nr. og by:
Telefon nr.:

(vigtigt)

Husk telefonnummer

Husk vi skal kunne få fat i dig, hvis du
bliver tildelt en julepakke
Holder du jul for børn i alderen 0 – 18 år:
Egne børn

antal

Alder:

Samlevers børn

antal

Alder:

Børnebørn

antal

Alder:

Antal personer i alt juleaften:
Indtægtskilde og formue:
(f.eks. kontanthjælp, dagpenge, job/løn)
Også for evt. samlever / ægtefælle
Eventuelle bemærkninger:

Underskrift næste side
Ved din ansøgning om julepakke for 2018 giver du hermed samtykke til, at Thisted Kommune i
forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan indhente oplysninger om din civilstand,
om du er samboende, hvad din indtægtskilde er, om du har hjemmeboende børn og alderen
på dine hjemmeboende børn.
Oplysningerne vil blive indhentet fra folkeregistret og indkomstdata. Oplysningerne bruges til
vurdering af, hvorvidt du er omfattet af den personkreds, der kan modtage julepakke.

Ansøgning sendes til eller aﬂeveres i Borgerservice senest mandag den 3. december 2018
kl. 10.00 og du kan forvente svar i uge 51 2018.
Der kan søges online via . https://www.borgeronline.dk/787/NemForm/Julekurv
Ansøgninger uden underskrift kan ikke komme i betragtning.

X

Underskrift:

______________________________________________

Julepakken indeholder mad og godter til 5 – 6 personer.
Får du en julepakke, vil du blive kontaktet af en af nedenstående velgørende foreninger pr. telefon for nærmere aftale om levering.

Julepakkerne er skænket af

LIONS klubberne i Thisted Kommune

RØDE KORS
Hanstholm, Thisted, Sydthy

Menighedsplejen ved
Thisted Kirke
Odd Fellow Ordenen I.O.O.F
Broderloge nr. 41 Petrus Beyer Thisted

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F.
Søsterloge nr. 42 Liden Kirsten Thisted

Frimurerlogen ST. THØGER

Sydthy Y’s Men’s Club
og
Nordthy Y's Men's and Women's Club

Vesløs, Øsløs, Aarup
Menighedsråd

