
 

Holbæk 1. november 2021 
  
Juleindsamling i Holbæk Kommune 2021 
  
Kære alle 
 
I Holbæk Kommune er der en fin tradition for, at virksomheder, organisationer og private støtter 
børnefamilier i hele kommunen i december. I Julekomitèen af 1922 ved vi godt, at det kan være svært 
at forstå, at der her i landet og også her i Holbæk Kommune er behov for hjælp, men det er der – og 
børnene er ofte dem, der lider mest under familiens afsavn. 

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. Og særligt i år, hvor familier igen kan samles uden Corona-restriktioner, vil et bidrag 
hjælpe børn til at få den jul, de drømmer om. 

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. Der kan indbetales på konto 6682 0013373922 i Sparekassen Kronjylland, 
Holbæk. Mærk venligst indbetalingen med Juleindsamling og bidragsyders navn. Du har også 
mulighed for at støtte via MobilePay på nr. 48 344. 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; Anne Elisabeth Rømer, advokat; Lisbeth Løvschall, Lions Club, Svend Due Mikkelsen, Lions Club. 


