
 

Julehjælp oversigt 2022 
 
Blå kors 
Julehjælpen består af støtte til gaver og mad. Ansøgning for julehjælp åbner den 1. 
november 2022. (opdateres med link når ansøgningen åbner) 
 
Dansk folkehjælp  
Dansk Folkehjælp uddeler julehjælp til enlige forsørgere. Der er mulighed for at 
søge julehjælp i perioden 17. oktober til 20. november 2022. 
Ansøg her: https://ansogning.folkehjaelp.dk/ (link opdateres når ansøgningen 
åbner) 
 
Julehjælpen 
Julehjælpen giver julehjælp i form af legetøj, tøj, gavekort mm. til økonomisk 
trængte familier med børn under 18 år. Der åbnes for ansøgninger til julehjælp d. 1. 
oktober. 
https://julehjaelpen.dk/sog-julehjaelp-hos-julehjaelpendk  
 
Røde kors 
Julehjælpen består af et gavekort til en værdi af 800,00 kr. gældende til de 3 
Coop-kæder Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. (opdateres med det 
endelige tidspunkt) 
Forventes at åbne start november – ansøg på: 
https://aalborg.drk.dk/blog/2021/11/06/roede-kors-julehjaelp-til-
boernefamilier-bosat-i-aalborg-kommune/  
Eller en af Røde Kors-butikkerne: 
https://aalborg.drk.dk/forside/genbrugsbutikker/  
 
Frelsens hær 
Frelsens Hær uddeler julehjælp til trængende. Man kan søge julehjælp via en 
online ansøgning fra den 1. – 30. november. 
https://www.fhportal.dk/ (link opdateres senere). 
 
Foreningen til støtte for Mødre og Børn 
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som 
yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til enlige mødre eller fædre og 
gravide, herunder uddeler foreningen julehjælp. Julehjælpen er et legat på 1000 
kroner, som kan søges i perioden 24. september til 1. december 2022. Ansøg om 
julehjælp på følgende link: https://morbarn.info/vi-stotter/  
 
Børnenes kontor 
Julehjælp: Hjælpen sker i form af poser med madvarer og godter. Ansøgning om 
julehjælp skal gå gennem barnets skole til barnets klasselærer. Ansøgning for 
julehjælp starter i midt november. 
 
Børnesagens Fællesråd 
Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i Danmark kan fejre jul. 
Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har 
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en meget dårlig økonomi. Man kan søge julestipendiet fra d. 30. september 2022 
med ansøgningsfrist d. 15. november 2022. Ansøg om julehjælp her: 
https://børnesagen.dk/jul/  
 
De Samvirkende Menighedsplejer 
Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos De 
Samvirkende Menighedsplejer. Det kræver, at du får din ansøgning attesteret hos 
den lokale sognepræst. Sognepræsten kan også søge på vegne af et medlem i 
sognet. Ansøgningsfrist d. 5. december. kl. 12 
https://www.menighedsplejen.dk/soeg-legat-1/julehjaelp  
 
Gaven 
Er du forælder og ønsker at give en god julegave til dit barn, men har et lavt 
rådighedsbeløb eller er i en trængt situation, kan du ansøge "GAVEN". Der er 
åbent for ansøgning d. 29. oktober 2022 med ansøgningsfrist d. 26. november 
2022. Ansøg her: https://www.handsandfeet.dk/ 
Man kan hente sin gave d. 10. december 2022  
 
Food bank 
Har også maduddeling til jul d. (opdater med dato og link). 
 
Julekurv.nu  
Giver mulighed for at få en god julemiddag og lidt ekstra hyggeligt til aftenen. 
Julekurven indeholder derfor de madvarer der typisk vil være at finde på et dansk 
julebord. Du kan ansøge fra d. 1. november med ansøgningsfrist d. 20. november. 
Ansøg her: https://julekurv.nu/ (opdater link når ansøgning åbner) 
 
Wintherhjælpen 
Wintherhjælpen giver julehjælp til mindre privilegerede børnefamilier, der ikke 
selv kan finde penge til at holde jul for. Julekurvene bliver kørt ud d. 17. december 
Ansøg her: http://wintherhjælpen.dk/ans%C3%B8g  
 
Lions Club 
Flere af Lions lokalafdelinger yder julehjælp til trængte familier. Tag kontakt til den 
afdeling, der ligger nærmest dig for at få nærmere information om, hvordan du 
søger. Find din lokale Lions Club her: https://www.lions.dk/find_din_lokale_klub  
Lions Aalborg Budolfi: https://www.lionsbudolfi.dk/  

- Klubbens E-mail: budolfi@lions.dk  

Lions Aalborg Hasseris: https://hasseris.lions.dk/om_lions     
- Klubbens E-mail: hasseris@lions.dk  

Lions Aalborg:  
- Klubbens E-mail: aalborg@lions.dk  

Lions Aalborg Mariendal: https://mariendal.lions.dk/  
- Klubbens E-mail: mariendal@lions.dk  

Lions Aalborg Limfjorden: https://limfjorden.lions.dk/  
- Klubbens E-mail: limfjorden@lions.dk  

Lions Gug Aalborg SØ: https://gug.lions.dk/  
- Klubbens E-mail: gug@lions.dk  
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Julehjælp i sogne  
Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp 
for midler, der er samlet ind i sognet. Det kaldes ofte sognets menighedspleje, find 
dit sogn her og ansøg https://sogn.dk/  
 
Mødrehjælpen 
Mødrehjælpens julehjælp er økonomisk, og består af et legat på 500 kr. Man kan 
søge om hjælp til maks. tre børn pr. familie. Både mødre og fædre kan søge – der 
åbnes for ansøgning til julehjælp d. 5. oktober 2022 kl. 10. Ansøg her: 
https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/  
 
Den Danske Frimurerorden 
Gaveportionerne består af alt, hvad der skal til for at fejre en god Juleaften, dvs. 
steg, tilbehør, knas, lys, servietter, og hvis der er børn også lidt gaver i form af 
legetøj. Juleuddelingen finder sted d. 18. december i Aalborg. (opdateres med 
dato og link). 
 
Scleroseforeningen 
Scleroseforeningen uddeler julelegater til personer med sclerose og deres 
familier. Der åbnes for ansøgning d. 1. oktober 2022 med ansøgningsfrist d. 27. 
november 2022. Ansøg her: https://www.scleroseforeningen.dk/vaer-
med/medlemskab-og-tilbud/legater/her-kan-du-ansoege-om-julelegat  
Julelegatet udbetales senest i uge 50 2022  
 
 
Se løbende opdateringer her: https://frivillighuset.dk/julehjaelp/  
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