
      

                                                                                                                                                            

Ansøgningsskema Den Rullende Kagemand 
Den Rullende Kagemand kan søges til børn, der fylder fra 3 til 10 år 
i Slagelse kommune. 
 

UDFYLD VENLIGST MED STORE OG TYDELIGE BOGSTAVER 

Forældres navn og kontaktoplysninger 

NAVN 

 

 

ADRESSE 

 

 

POST NR. OG BY 

 

 

TELEFON NR. 

 

 

E-MAIL 

 

 

CIVILSTAND ENLIG GIFT/SAMLEVENDE 
 
Indtægtskilde (sæt X) 

Er i arbejde  Får sygedagpenge  

Er på kontanthjælp  Får førtidspension  

Er studerende på SU-berettiget 
uddannelse 

 Andet – hvilket:  

Ved gift/samlevende oplys partners indtægtsgrundlag: 

Oplysninger om barnet og fødselsdagen 

Barnets navn Pige Dreng 

Fødselsår Fødselsdato 

Dato for fødselsdagsfesten  

Tidspunkt/klokkeslæt   

Antal børn  

Antal voksne  

Jeg kan selv hente fødselsdagspakken (sæt x) Ja Nej 

 
Baggrund her hvorfor du søger Den Rullende Kagemand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

                                                                                                                                                            

 
 
Jeg har hørt om aktiviteten gennem (sæt X) 

Mødrehjælpens butik  

Brochure / Plakat/ Facebook  

Kommunen (fx kontaktperson)  

Andet – hvilket  

Har du/I modtaget hjælp fra os før 

Nej Ja, hvilken:  

 
Samtykke (sæt X) 

Jeg vil gerne kontaktes af lokalforeningen pr. mail eller sms vedr. 

aktiviteter og nyheder 

Ja Nej 

 

Dato: Underskrift 
 
 

Ansøgningen afleveres tidligst 6 uger og senest 4 uger før fødselsdagen i 
 
Mødrehjælpens Børnetøjsbutik 
Fisketorvet 4 
4200 Slagelse 
Telefon (butik) 58 50 33 20 
Åben: mandag til fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14 
 

Eller mailes til: slagelse.lf@moedrehjaelpen.dk 

 

Alle får svar på deres ansøgning så hurtigt som muligt.  
 

 
Din ansøgning behandles fortroligt 
Når du ansøger Mødrehjælpen om støtte, behandler vi de personoplysninger, du selv opgiver. 
Formålene er: 

• At vi kan behandle og vurdere din ansøgning 

• At vi kan administrere uddelinger og opfylde lovgivning, herunder krav til regnskab og bogføring 

• At vi kan informere dig om Mødrehjælpens aktiviteter og tilbud (hvis du tilvælger det i ansøgningsskemaet) 

Vi behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt og følger EU-s persondataforordning, Du kan læse mere om, hvordan vi 
behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik: https://moedrehjaelpen.dk/wp-
content/uploads/2018/05/Privatlivspolitik-for-M%C3%B8drehj%C3%A6lpen-Slagelse-lokalforening.pdf 
 

 
 

Den Rullende Kagemand indeholder 
Kagemand Boller, smør, pålægschokolade 
Frugt Flødeboller eller kiks m. crème 
Lidt slik Sodavand, kakaomælk eller juice 
Dug, servietter og engangsservice 1 gave 

 

Udfyldes af Mødrehjælpen 
Modtaget dato: 
 

Af navn:  
 

https://moedrehjaelpen.dk/wp-content/uploads/2018/05/Privatlivspolitik-for-M%C3%B8drehj%C3%A6lpen-Slagelse-lokalforening.pdf
https://moedrehjaelpen.dk/wp-content/uploads/2018/05/Privatlivspolitik-for-M%C3%B8drehj%C3%A6lpen-Slagelse-lokalforening.pdf

