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1.600 ansøgere på ti dage 
Fisketorvet og Føtex donerer nu ekstra julepakker 
  
 
På bare ti dage har mere end 1.600 københavnere søgt om de 350 julepakker, som 
Fisketorvet og 14 Føtex-butikker donerer. Nu doneres yderligere 50 julepakker, og der 
er nu lukket for nye ansøgninger. 
  
 
Aldrig før har så mange søgt om julehjælp som i år. 
  
Derfor gik Fisketorvet og 14 Føtex-butikker i hovedstadsområdet i år sammen om at donere 
350 julepakker til trængte københavnere. 
  
Men på bare ti dage har over 1.600 københavnere søgt om en julepakke. På grund af det 
høje antal ansøgninger har Fisketorvet og Føtex nu besluttet at donere yderligere 50 
julepakker og lukker samtidig for nye ansøgninger. 
  
“Ansøgningsfristen var oprindeligt den 19. december, men vi har modtaget flere hundrede 
ansøgninger om dagen, lige siden vi åbnede. Det gør stort indtryk, at så mange oplever ikke 
at kunne få pengene til at række. Vi kan ikke hjælpe alle eller fjerne bekymringerne, men 
forhåbentlig kan julepakkerne være med til at give 400 københavnere lidt ro hen over julen,” 
siger Tatiana Kristensen, der er Marketing Manager hos Fisketorvet, og som tog initiativet til 
samarbejdet. 
  
Varehuschef Jimmy Andersen fra Føtex på Fisketorvet uddyber: 
  
“Det er kommet bag på os, hvor mange ansøgninger vi har modtaget. Og hvis det ikke skulle 
være i år, vi hjalp med de høje prisstigninger, så ved jeg ikke hvornår, det så skulle være. 
Jeg er derfor utrolig glad og stolt over, at vi nu finder 50 julepakker mere, så vi kan være 
med til at sprede lidt hygge endnu flere steder”. 
 
Dem, der vil modtage en julepakke, vil snarest få besked.  
  
 
Om initiativet 
 

• Julepakkerne består af overskudsmad fra 14 Føtex butikker i hovedstadsområdet. 
• Efter lukketid lillejuleaften samles det mad, som ikke kan holde sig til efter 

juledagene, og fordeles i nu 400 julepakker (tidligere 350). 
• Julepakkerne uddeles juleaftensdag om formiddagen på Fisketorvet. 

 


