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Ansøgning om legat fra Mads og Karen Jensens Fond 

Jeg ønsker hermed at ansøge om Mads og Karen Jensens Fond på 5000 kr som 

hjælp til at forblive i nuværende bolig. 

 

Jeg fik i foråret konstateret tarmkræft (se bilag: lægeerklæring). Jeg er 

efterfølgende blevet opereret 4 gange og gennemgår i øjeblikket kemoterapi 

behandling, som senere skal efterfølges af strålebehandling. For mig har 

kemoterapien betydet, at jeg lider af konstant træthed og kvalme. 

 

Jeg er enlig mor til en 7-årig dreng Jonas. Vi bor i en lejebolig til cirka 6200 

kr./md. efter boligsikring. Jeg er sygemeldt fra mit faste arbejde som pædagog på 

18 timer/ugen samt mit sideløbende vikararbejde. Desværre får jeg kun løn under 

sygdom for mit faste arbejde, men ikke for vikararbejdet. Dette betyder, at jeg har 

fået en større lønnedgang i forbindelse med mit sygdomsforløb. 

 

På grund af lønnedgangen rækker mine indtægter kun til dækning af de faste 

udgifter. Jeg har ikke råd til mad osv. (se nærmere bilag: årsopgørelse samt 

budgetoversigt) Jeg har jeg indtil nu været nød til at låne til vores forsørgelse. Dette 

er imidlertid ikke muligt længere og jeg har samtidig fået afslag på økonomisk 

hjælp fra kommunen. Vi kan derfor blive nød til at flytte fra vores lejlighed på 

grund af den høje husleje. 

 

Mit kræftforløb har i forvejen været en stor belastning for min søn, da jeg som 

enlig mor har svært ved at overkomme hverdagens aktiviteter med tidskrævende 

behandling og svære bivirkninger af kemoterapien. Hvis vi også bliver nød til at 

flytte til en billigere lejlighed og derved flytte min søn Jonas til en ny folkeskole, 

udsættes han for yderligere belastning. Da Jeg regner med at være færdigbehandlet 

og klar til at arbejde igen om cirka ½ år, vil mit behov for hjælp til huslejen kun 

være midlertidig 

 

Det vil derfor have utrolig stor betydning for vores livssituation, hvis jeg tildeles 



det ansøgte legat. Det vil betyde, at jeg kan betale huslejen det næste ½ år og vi 

derfor ikke tvinges til at flytte under mit sygdomsforløb. 

 

Såfremt der skulle være behov for yderligere oplysninger eller dokumentation, er I 

meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Hansen 

 

Bilag: 

• Årsopgørelse (Indtægter før kræftsygdom) 

• Lægeerklæring 

• Budgetoversigt 

 


