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Julehjælp
hos Røde Kors
IU[: Børnefamilier i Ring-
sted Kommune med sær-
ligt behov kan igen i år
søge julehjælp hos Røde
Kors.

I 2014 modtog Røde Kors
Ringsted 100 ansøgnin-
ger om julehjælp. Af disse
modtog 69 familier jule-
hjælp i form af gavekort
til juleindkøb. hos Kvickly
Ringsted.

- Vi forventer et højere
antal ansøgninger i år, ud-
taler Kirsten Thejll Jensen,
aktivitetsleder for Røde
Kors Ringsteds julehjælp.

- Heldigvis har vi 10.000
kroner mere på budgettet
end sidste år, og flere mid-
ler er i udsigt, tilføjer hun.

Røde Kors Ringsted ar-
rangerer nemlig igen i år en
hyggelig kor- og cafdaften i
samarbejde med Ringsted-
koret o§, som noget nyt, et
ungdomskor fra Ringsted
Musik- og Kulturskole.

Overskuddet herfra vil
også gå til julehjælp i

Ringsted.
Arrangementet frnder

sted tirsdag den 3. novem-
ber klokken 19.30-21 i Klo-
stermarkskirken, Ringsted.

Entr€en koster 40 kroner,
som betales ved indgangen,
og inkluderer kaffe/te og
kage i pausen, doneret af
Kvickly Ringsted.

Børn under 12 år i følge
med voksne kommer gratis
ind.

Begge kor har valgt at
synge til støtte for Røde
Kors julehjælp og fortjener
en fuld kirke. Publikum
vil også få mulighed for at
synge med.

Fra mandag den 26. ok-
tober udleveres ansøg-
ningsskemaer om julehjælp
i Røde Kors butikken, Iige-
som skemaet kan downloa-
des fra hjemmesiden www.
ringsted.drk.dk.

Det udfyldtr ansøg-
ningsskema skal afleveres
igen i butikken senest den
1. december, i lukket ku-
vert.

Røde Kors Jule§ælp+
Røde Kors julehjælp uddeles igen i år

til bømefamilier bosiddende i Ringsted Kommune
med særligt behov for hjælp.

Ansøgningsskema kan hentes i vores
genbrugsbutik, Bananen/Sjællandsgade, Ringsted

fta den 26. oktober 2015.

Som noget nyt vil skemaet også kunne downloades
fra vores hjemmeside www.ringsted.drk.dk.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres i
lukket kuvert i genbrugsbutikken

senest den l. december 2015.

Røde Kors Ringsted' Juleudvalget


