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Ansøgningsskema til Den Rullende Kagemand hos 

Mødrehjælpens lokalforening i Nykøbing F.  

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningen SKAL være Mødrehjælpen i hænde SENEST den 20. i måneden før 

barnet har fødselsdag. F.eks. skal den afleveres senest den 20. april, hvis barnet har fødselsdag i maj. 

Den Rullende Kagemand kan søges til at holde børnefødselsdag for børn, der fylder mellem 3-13 år.  

  

Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER 

Ansøgers navn og kontaktoplysninger  

Ansøgers navn og adresse:  

 

 

 

 

Dato:  

 

 

 

 

E-mail: Tlf.nr: 

Oplysninger om husstanden (sæt X og angiv antal) 

 Gift/samlever  Enlig  Antal børn i alderen 0-2 år  Antal børn i alderen 3-13 år 

Begrundelse for ansøgning (sæt kryds(er)) 

 Økonomi  Helbred  Personlig/social 

Evt. kort uddybning: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Oplysninger om husstandens økonomi 

Oplys familiens (husstandens) månedlige indkomst, når SKAT er trukket fra: __________________ kr.  

Oplysninger om barnet 

Barnets navn  

Barnets køn (sæt X) 

 Pige  Dreng 

Barnets fødselsdato/ -år  

 

Hvilken dag og dato skal I afholde fødselsdagen? _______________________ 

 

Hvis du bliver godkendt til at modtage fødselsdagspakken, vil du modtage en mail om dette sidst på måneden.  
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Du skal vælge mellem 2 tilbud 

Tilbud 1 

Fødselsdagen holdes hjemme for max 14 børn og 

max 2 voksne. 

Antal børn:_____ 

Antal Voksne:______ 

Tilbud 2 

Fødselsdagen afholdes på 

skolen/SFO/børnehaven: 

Antal børn:_________ 

Antal voksne:___________ 

 

Tilbud 1 indeholder: Gavekort på 200 kr. til H&M eller Legekæden + kagemand, boller, flødeboller, agurk, 

gulerødder, frugt, saftevand, kakao samt pynt og service. 

 

Tilbud 2 indeholder: Gavekort til 200 kr. til H&M eller Legekæden + kagemand, saftevand, paptallerkener, 

krus og servietter 

 

Hvilket tilbud ønsker du? - sæt X: Tilbud 1______     Tilbud 2______ 

 

Skal kagemanden være - sæt X: Wienerdej ______   kanelstangsdej _______ Romkugledej _______ 

 

Tekst på kagemanden? _________________________________________ 

 

Gavekort ønskes til - sæt X: H&M_____    Legekæden ______ 

 

Underskrift 

Med min underskrift giver jeg mit samtykke til, at Mødrehjælpen må behandle mine personoplysninger*: 

Dato og underskrift   

Sådan ansøger du 

Ansøgningsskemaet afleveres og sundhedskort vises i Mødrehjælpens butik Slotsgade 9 4800 Nykøbing F.  

Ansøgning afleveret dato:_________ Sundhedskort fremvist - de frivillige sætter X: ___________ 

 

Udfyld gerne – det er ikke et krav: 

Jeg ønsker at modtage information om andre aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforening.   Ja 

*Din ansøgning behandles fortroligt 

Når du ansøger Mødrehjælpen om støtte, behandler vi de personoplysninger, som du selv opgiver.  

Formålene er: at vi kan behandle og vurdere din ansøgning- at vi kan udbetale økonomisk hjælp eller anden form for støtte til dig - 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/holdepunkt/lokalforeninger/sjaelland-og/oerne/lokalforening-nykoebing-f   


