
Kirke Type af julehjælp Antal Antal frivillige Partnere Andet Samarb PR

Nexø Frikirke

Gavekort til indkøb af 
julemad samt gaver til 
børnene. 40 ?

Frelsens Hær er primær 
drivkrat, NF støtter op om 
dette. 

Har endnu et 
projekt på vej til 
fordel fo børn. Er 

Bykirken Odense

Alt til en julemiddag, gaver 
til børnene og en 
familieoplevelse (fx en Zoo- 150 18

Lokale købmænd og 
firmaer, kirkens gospelkor 
(to støttekoncerter) og 

Primært til enlige 
forsørgere X

Bykirken Vejle Julepakker med mad 80 10-15 styk
Kommunens 
sagsbehandlere henviser Første år i år X

Kirkecenteret Vejle
Julepakker med mad +  
gaver til børnene 50 10

Lokal Rema 1000 og 
Frelsens Hær

Nykøbing Mors Frikirke
Julepakker med mad +  
gaver til børnene 25 15

Kommunens 
sagsbehandlere henviser X

København Vineyard

Brugt men godt legetøj og 
tøj, så forældre kan 
komme og vælge julegaver 

500 børn 
modtager i alt 
4.000 enheder 200

Vil bede kommunen 
henvise

Mødrehjælpen har 
tidligere været 
samarbejdspatner. 

Odense Vineyard

Brugt men godt legetøj og 
tøj, så forældre kan 
komme og vælge julegaver 
til deres børn 30 familier 25

Rønne Vineyard  Julegaver, julemad, juletræer, juleslik65
Fire familier + nogle 

kurdere Lokale butikker Har overtaget Børnenes Julehjælp BOrnholm. Vi har direkte Messenger kontakt med alle disse udfordrede familier. De skriver deres behov til os og vi kontakter donorer og har to ønsketræer opstillet i butikker i Åkirkeby og Rønne, hvor almindelige borgere kan tage et ønske, købe gaven og lægge den under træet. Der er mange familier her i Udkantsdanmark der kæmper med økonomien pga kontanthjælpsloft osv og vi mærker meget stor interesse

TV2 
Bornholm 

Roskilde Baptistkirke Julepakker med mad 230 60

Roskilde Kommune. 
Sagsbehandlerne udlevere 
vores ansøgningsskema til X

Aalborg Citykirke
Julepakker med mad +  
gaver til børnene 700 125 Foreningen Charity i Klarup ved Aalborg, og Akademiet i Mariager. Herudover arbejder vi sammen med kommunen, KFUM sociale arbejde, Kvinde krisecenter, Det grøndlandske hus om at hjælpen kommer ud til de rette. Vi skriver samtidig til en række frikirke i hele Nordjylland om at de er meget velkomne til at henvise relationer og kontakter de har, - da en blivende relation til modtager er en af vores store ønsker, og som lokal kirke i Aalborg kan vi ikke række ud med blivende realtion til modtagere i eks. Lemvig/Skagen etc. 700 pakker, de ca 70% uddeles fra to store uddelingsfester vi har den 17 december hvor vi har lejet en stor idrætshal for at have plads til de ca 1500 gæster. De sidste ca 30% kører vi ud til folk  med den 18/12 - 10 biler kører Nordjylland tyndt med julekurve, fra Skagen til Hopbro og fra Lemvig til Hals, vi uddeler i hele regionen, selvom vi er en Citykirke, men vi oplever flere og flere udsatte som bor i udkandstdanmark og som ikke magter at komme til en uddelingsfest.  

Vi har 
lokalt en 
PR 

Kirke i byen, Kolding Julepakke med mad 100 19

Kommunen, lokale 
købmænd, lokal bager, Blå 
Kors, KIT m.fl. X

Re-gen/Kristuskirken, Nørrebro
Julepakke med mad + 
gaver til børn 200 80+

KFS, En efterskole, en 
lokal kommunal 
ungdomsklub samt en 

Primært til enlige 
forsørgere

Jacobskirken, Odense
Pakker med mad + lille 
gave til børn 20+ 5+ Lokale butikker

Åbenkirke
Julepakker med mad +  
gaver til børnene 500 100

kommunen, Lær dansk 
Herning, Gymnasiet, HF, 
HHX og HTX X

Midtjyllands Frikirke
Julepakker med mad +  
gaver til børnene 30-45 35

Ikast avis, AB 
Kommunikation

Avis står for 
omtale og 
modtager Ikast Avis

Frikirken Hillerød

Julepakker med mad + 
legetøj, julemusik, slik 
m.m. 230-250 45

Hillerød Kommune hjælper 
med at finde frem til de 
'mest' værdig trængende Syvede gang i år. X

Mariagerfjord Frikirke
Et kontakt beløb, der 
varierer efter 40 5 Folkekirken er med i uddelingen. Jeg har kontakt med lederen for “Børn og famlie” i Mariagerfjord Kommune.Det er alene mig sammen med 3-4 lokale folkekirkepræster, da vi vælger selv at køre ud og aflevere hjælpen personligt.

AK Aalborg Julepakke med mad 75 ? Charity Center, som leverer Første år i år, så 
(765 i alt +  Nexø og 

SAMLET ANTAL pakker med mad 2465
SAMLET ANTAL brugt tøj/legetøj:  4500 enheder


