Ansøgning om julehjælp 2018
Julehjælp tildeles alene personer, der er
bosiddende i Store Heddinge Sogn
Alle ansøgninger vil blive læst, og senest 12.12.
2018 gives besked, om du modtager julehjælp
Sankt Katharina Kirke, Store Heddinge

Navn
Adresse
CPR nummer
udelad 4 sidste cifre
Telefonnummer
E-mail
Civilstatus
(sæt kryds)

Enlig:

Gift:

Samboende:

Samboendes
fulde navn
Antal hjemmeboende børn under
18 år
Beskæftigelse

Job: (angiv arbejdsgiver)

Kontanthjælp:

Andet:

Såfremt at jeg tildeles julehjælp, kan beløbet eventuelt overføres til min konto
Husk at pengene skal indberettes til SKAT.
Reg.nr.

Kontonummer

Hvorfor søger du julehjælp, og er der særlige forhold omkring din situation?

Kirkekontoret
Kirketorvet 4, 4660 Store Heddinge, Tlf. 56 50 30 25, e-mail: storeheddinge.sogn@km.dk
Åbningstid: tirsdage 10-13 og torsdage 13-16, mandag lukket.
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ØKONOMI: Din og eventuel ægtefælle/samlevers samlede rådighedsbeløb:
INDTÆGTER

Pr. måned

Løn/pension efter skat
Understøttelse efter skat
Kontanthjælp efter skat
Det er vigtigt at du udfylde alle felter tydeligt med blokbogstaver, så vi kan kontakte dig med
eventuelle spørgsmål.
Vedlagt dokumentation: Kopi af årsopgørelse 2017 samt kopi af sidste løn- eller ydelsesseddel.
Underskrift og bekræftelse
Jeg bekræfter hermed på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte:

Dato

Underskrift

Ansøgningsskemaet skal være os i hænde senest tirsdag den 27. november 2018
Ansøgningsskemaet kan afleveres i postkassen ved
Kirkekontoret, Kirketorvet 4, 4660 Store Heddinge,
eller i kontorets åbningstider.
Kontoret har åbent tirsdag 10-13 og torsdag 13-16.
Ansøgningen kan også mailes vedhæftet til: Præstesekretær Brina Lundqvist, bkl@km.dk
Dine oplysninger danner grundlag for vurderingen og alle
modtagne dokumenter makuleres efterfølgende.
Pengene er bemidlet af Sankt Katharina Kirkes Menighedspleje.
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