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Ansøgningsvejledning – julehjælp 2022 
Denne ansøgningsvejledning er lavet i trin for trin og er en god hjælp til at komme igennem 

ansøgningen på bedste vis. 

1. Link til ansøgningsskema  
Tryk på linket for at komme hen til ansøgningsportalen: http://www.fhjulehjaelp.dk/  

2. For at starte ansøgningen 
For at komme i gang med ansøgningen bedes du trykke på START ANSØGNING HER 

 

3. Giv samtykke til opbevaring af dine oplysninger  
For at komme videre i ansøgningen skal du give samtykke til, at Frelsens Hær må opbevare og behandle 

dine oplysninger. Samtykket gives ved at krydse den hvide boks af og herefter trykke START ANSØGNING.  

 

 

 

 

http://www.fhjulehjaelp.dk/
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4. Udfyld dit fulde navn, mobilnummer og e-mail her.  
Her skal du udfylde dit fulde navn, mobilnummer og e-mail. Det er vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, 

da du ikke kan komme videre i ansøgningen, hvis mobilnummer og e-mail er forkert. Tryk på START 

ANSØGNING når du har dobbelttjekket, at dine oplysninger er korrekte. 

 

 

5. Link til ansøgning sendes til din mail  

Nu kommer du videre til denne side, hvor dit navn og e-mail fremgår.  

 

Nu skal du gå ind i din mailboks og finde den mail, vi har sendt til dig. Nedenstående billede viser hvordan 

mailen ser ud. Tryk på linket for at starte din ansøgning. Hvis du ikke modtager mailen, så tjek dit 

spamfilter.  Hvis den stadig ikke kan findes, så start forfra med ansøgningen og denne vejledning og sørg 

for at skrive en korrekt e-mailadresse. 
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6. Engangskode sendes til din mobil  
Når du har trykket på linket i mailen, kommer du til en side, hvor systemet beder dig om engangskoden, 

der er sendt til din mobil. SMSen ser således ud:   

 

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem store og små bogstaver. Hvis du skriver koden forkert, får du 

tilsendt en ny kode til din mobil.  

Skriv koden ind i julehjælpsansøgningen og tryk videre som vist på nedenstående billede: 

 

 

7. Vælg postnr.  
Nu skal du vælge det postnummer som du bor i. Dette sker ved først at trykke på pilen, og derefter enten 

skrive postnummeret og vælge det rigtige på listen eller ved at bevæge sig ned af listen og klikke på det 

rigtige postnummer.  

 

1. Indtast koden fra SMS’en her 
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8. Dine oplysninger  

Her skal du udfylde dine oplysninger. 

 

 

9. Civilstatus  
Her skal du vælge om du bor alene (enlig) eller er gift/har en samboende. Hvis du er enlig, kan du trykke 

videre med det samme.  
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Hvis du er samboende beder systemet dig om disse oplysninger:  

 

 

10. Børn under 18 år  
Hvis du ikke har børn under 18 år, taster du NEJ. 

Hvis du har børn under 18 år, taster du JA og udfylder barnets navn og fødselsdato. Har du flere børn, 

trykker du på TILFØJ BARN. 
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Hvis du har børn under 18 år, skal du på næste side indtaste oplysninger om børneydelser.  

 

 

11. Børn over 18 år  

Nu kommer du videre til denne side, hvor du skal oplyse om du har hjemmeboende børn over 18 år.  
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Hvis du har hjemmeboende børn over 18 år, så skal du udfylde barnets fulde navn og fødselsdato. 

 

 

12. Boligform  
Du er nu nået til valg af boligform, hvor du skal vælge, om du bor til leje eller i andel/ejerbolig.  

Hvis du vælger ”bor til leje” ser siden sådan ud: 
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Hvis du vælger bor i andel/ejerbolig, så ser siden sådan her ud: 

 

13. Jobsituation  
Nu er du nået til din jobsituation, hvor du skal angive, om du har en indtægt eller hvorfor du ikke har en 

indtægt. Hvis du skriver ja til indtægt, ser siden sådan ud:  
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Hvis du ikke har en indtægt, ser siden sådan ud:  

 

Hvis du har hjemmeboende børn over 18, skal du også indtaste deres indtægt. 
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14. Faste udgifter  
Under faste udgifter skal du angive, om du har bil, hvad du bruger på offentlig transport og har af udgifter i 

forbindelse med dit barns institution. 
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Herefter kommer du videre til andre faste udgifter, og du bedes angive hvis du har udgifter til forbrugslån, 

medicin eller andet.  

OBS: Vi trækker et fast beløb fra til mad, tøj, internet, mobiltelefon etc. og det skal du derfor ikke notere i 

ansøgningen.  

 

 

15. Hvorfor søger du julehjælp?  

Nu har du mulighed for at skrive hvorfor du søger julehjælp. Du behøver ikke skrive noget, og du har ikke 

mindre chance for at få tildelt julehjælp, hvis du ikke udfylder dette.  
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16. Interesseområder  
Nu har du mulighed for at krydse af, hvis du ønsker at blive kontaktet af Frelsens Hær og den lokale 

Frelsens Hær med invitation til forskellige aktiviteter for børnefamilier, unge, seniorer m.m.  

 

17. Indsend julehjælpsansøgning  
Nu bliver du guidet videre til det endelige overblik, hvor du bedes tjekke, at de oplysninger du har tastet 

ind, er korrekte. Hvis der er fejl, kan du gå tilbage i ansøgningen og rette dem ved at trykke på FORRIGE. 

Hvis det hele er korrekt, så trykker du SEND ANSØGNING. Der kan gå op til 10 sek. indtil ansøgningen er 

sendt.  

 

 

18. Ansøgningen er modtaget 
Hvis ansøgningen er gået igennem, får du denne besked på skærmen  
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Derefter får du også en mail som ligner denne:   

 

Tak for din julehjælpsansøgning og vi behandler den snarest muligt.  


