
 

Holbæk 1. november 2022 
  
Juleindsamling i Holbæk Kommune 2022 
  
Kære alle 
 
Gennem 100 år har der været en fin tradition i Holbæk Kommune for, at virksomheder, organisationer og 

private støtter børnefamilier i hele kommunen i december. Lad os markere 100 årsjubilæet for Julekomiteen af 

1922 ved igen at indsamle donationer, som kan være til hjælp for børnefamilier i Holbæk Kommune. 

Desværre er dette jubilæumsår mærket med alvorlig krise med forskellige årsager bla Corona og krig i Ukraine 

og følgerne heraf, hvilket desværre også medfører økonomiske konsekvenser for mange børnefamilier. 

Med en trængt økonomi rækker pengene ofte kun til det allernødvendigste: Tøj på kroppen og mad hver dag. 

Det er derfor, vi i Julekomitèen arbejder for, at børnene i julen kan få lidt ekstra godt at glæde sig over.  

Julekomitéens råb om hjælp til trængte børnefamilier er heldigvis tidligere blevet hørt. Vi håber derfor på 

samme hjælp igen i år og meget gerne også fra nye bidragsydere. Beløbet er naturligvis valgfrit. 

Hvis du er enig og vil være med til at støtte den gode tradition, vil vi i Julekomitèen blive glade for dit bidrag – 

stort som lille. I år er det 100 år siden julekomiteen havde den første indsamling – håber, at vi i fællesskab kan 

fejre 100 årsjubilæet med en stor donation til de trængte i Holbæk Kommune. 

Der kan indbetales på konto 9570 13476993 i Danske Bank Holbæk. Mærk venligst indbetalingen med 

Juleindsamling og bidragsyders navn. Du har også mulighed for at støtte via MobilePay på nr. 878485. Mærk 

venligst indbetalingen med bidragyders navn. 

Bidraget er fuldt fradragsberettiget for virksomheder som reklameudgift, idet Julekomitèen af 1922 

efterfølgende indrykker en takkeannonce med navnene på bidragsyderne. 

Dit bidrag går ubeskåret til formålet. 

Med venlig hilsen 

På Julekomitéens vegne 

 

Christina Krzyrosiak Hansen  

Borgmester/Formand 

Julekomitèen af 1922: Christina K. Hansen, borgmester; Mads Zachodnik, sognepræst; Anne Kent 
annoncekonsulent; Jens-Christian Holm, overlæge; Allan Rasmussen, lokalredaktør; Jan Vestergård, Holbæk 
Byforum; Palle Andersen, advokat; Gitte Kjærsgaard, Lions Club, Lissie Pedersen, Lions Club, Jette Kjær Jørgensen, 
Lions Club. 


