
 

 

 

 

Søknad om hjelp til jul 2020 
Frelsesarmeen Sandnes korps 

 
SØKNADSFRIST: ONSDAG 2. DESEMBER 

 

Etternavn/last name  
Fornavn/first name  
Fødselsdato/date of birth  
 
Adresse  
Postnr-sted/Postal code-City  
NB! Det er kun de som bor i Sandnes, Gjesdal eller Sola som kan søke her, bor du andre 
steder ta kontakt slik at vi kan vise deg videre. 
 
Only people living in Sandnes, Gjesdal or Sola can apply for «Hjelp til jul» on this form 
 
Mobilnummer  
E-mail  
 
Andre voksne over 18 år som du bor sammen med/ 
other adults over 18 years you live together with 
Etternavn, fornavn + fødselsdato  
Etternavn, fornavn + fødselsdato  
Etternavn, fornavn + fødselsdato  

 

Husk å fylle ut og signere på side 2 (baksiden) av søknaden 

 

 

 

 Snu arket! 



 

Opplysninger om barn som bor hjemme/ 
Information about children living at home 
Barn 1: Navn, kjønn og fødselsdato 
(name, gender, date of birth) 

 
 

Barn 2: Navn, kjønn og fødselsdato  
 

Barn 3: Navn, kjønn og fødselsdato  
 

Barn 4: Navn, kjønn og fødselsdato  
 

Retningslinjer for søknad 
Søknaden leveres innen onsdag 2. desember: 

• i postkassen utenfor Frelsesarmeen i Sandnes 
• sendes i post til Frelsesarmeen Sandnes korps, 

Hoveveien 8, 4306 Sandnes 

Ved å levere søknad gir du samtidig Frelsesarmeen 
Sandnes korps rett til å registrere opplysningene og evt. 
kontrollere disse. 

Det er kun innbyggere i Sandnes, Gjesdal og Sola 
kommuner som kan søke. 

Svar på søknad gis primært i forbindelse med vår 
matutdeling, men kan også sendes ut elektronisk, så det 
er viktig at mobilnummer og evt. epost er riktig påført. 

Det å føre opp feil opplysninger kan føre til at søknaden 
blir avslått 

Det kan hende du blir bedt om å skaffe bostedsattest for 
å bevise bosted og antall personer som bor sammen 
med deg – da tar vi i så fall kontakt med deg. 

 

Søknaden behandles konfidensielt.  

 

Guidelines for application 

The application must be delivered by Wednesday 
December 2nd: 

• in the mailbox outside The Salvation Army 
• sent by mail to Frelsesarmeen Sandnes korps, 

Hoveveien 8, 4306 Sandnes 

When deliver you give The Salvation Army the right to 
keep the information given and can also check the 
information. 

Only citizens in Sandnes, Gjesdal and Sola can apply for 
“Hjelp til jul” 

We give out the answers to the application mainly 
through our ordinary “matutdeling”, but we can also 
send answers by SMS og email, so please check that you 
have given right information about cellphone and email. 

If you try to give false information the application can 
be rejected. 

You may be asked to present “bostedsattest” if we are 
in doubt on how many people are living in you home. 

The application will be handles as confidential   

 

 

_______________________   _______________________________________ 

Sted / dato     Underskrift 

 

Frelsesarmeen, Sandnes korps.  Hoveveien 8, 4306 Sandnes. 

Telefon 51 62 27 42       E-mail: sandnes@frelsesarmeen.no. Web: www.frelsesarmeen.no/sandnes-korps 
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