
VEJLEDNING 
til ansøgning om legat fra 

  Linnemanns Jomfrukloster i Vejle 
 
stiftet af hr. Andreas Deichmann Linnemann og fru Ane Marie Linnemann, født Smidt. 
 

 

 

Linnemanns Jomfrukloster i Vejle uddeler i november måned huslejelegater til enlige, værdigt 

trængende kvinder, der er fyldt 40 år. Slægtninge efter stifterne har fortrinsret. Hvis der ikke er 

slægtninge, har ansøgere, født i Vejle, fortrinsret. Det er en betingelse for at modtage legatet, at 

ansøgeren bor i Vejle kommune. 

 

Hvem kan søge legatet? 

Enlige, værdigt trængende kvinder, der er fyldt 40 år. Slægtninge efter stifterne har fortrinsret. Hvis 

der ikke er slægtninge, har ansøgere, født i Vejle, fortrinsret. Det er en betingelse for at modtage 

legatet, at ansøgeren bor i Vejle kommune. 

 

Er jeg sikker på at få legater, hvis jeg opfylder betingelserne for at søge? 

Nej, det er desværre ikke alle ansøgere, som kan få legatet, da Linnemanns Jomfrukloster i Vejle 

har begrænsede midler at dele ud af.  

Bestyrelsen for Linnemanns Jomfrukloster i Vejle gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb og 

vurderer, hvem der skal tilgodeses.  

 

Hvornår skal jeg søge? 

Vi skal modtage din ansøgning senest den 29. oktober 2021. Ansøgninger, der modtages senere, vil 

ikke komme i betragtning. Husk at vedlægge dokumentation for slægtsskab med stifterne eller 

fødeby samt årsopgørelse for 2020. 

 

Hvordan søger jeg? 

Du kan få et ansøgningsskema i Borgerservice, Jobcentret, på bibliotekerne (i Børkop, Egtved, 

Give, Jelling og Vejle samt i biblioteksbussen) eller hos Børne- og Familiecentret). Du kan også 

selv udskrive skemaet på nettet via denne adresse: https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-

os/oekonomi/legater-i-vejle-kommune/linnemanns-jomfrukloster-i-vejle/ 

 

Almindelig post: 

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til: Vejle Kommune, Juridisk Kontor, att.: Michael Hein 

Petersen, Skolegade 1, 3., 7100 Vejle. 

 

Mail: 

Hvis du ønsker at sende ansøgningen og bilag pr. mail, skal du sende det fra borger.dk til Vejle 

https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/oekonomi/legater-i-vejle-kommune/linnemanns-jomfrukloster-i-vejle/
https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/oekonomi/legater-i-vejle-kommune/linnemanns-jomfrukloster-i-vejle/


2 
 

Kommune.  

Vælg postkassen Øvrige spørgsmål til Vejle Kommune. 

Skriv, at det drejer sig om Linnemanns Jomfrukloster i Vejle, att.: Michael Hein Petersen, Juridisk 

Kontor 

 

Hvorfor skal jeg underskrive ansøgningen? 

Når du underskriver ansøgningen, giver du samtykke til, at Vejle Kommune må behandle dine 

oplysninger til brug for vurdering af, om du er berettiget til at modtage legatet.  

Samtykket betyder også, at Vejle Kommune kan indhente oplysninger om dine personlige og 

økonomiske forhold ved Skattestyrelsen, internt i kommunen og i CPR-registreret og i den 

forbindelse kan kommunen videregive oplysninger om dig til dem, kommunen indhenter 

oplysninger hos.  

Det kan være nødvendigt at kontrollere de modtagne oplysninger for at kunne vurdere, om du er 

berettiget til at modtage legatet.  

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Dette kan du gøre ved at kontakte Vejle Kommune, Juridisk Kontor, att.: Stella Bøttger, Skolegade 

1, 3., 7100 Vejle Kommune.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af 

dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 

tidspunkt.  

 

Skal jeg oplyse, hvor jeg har hørt om Huslejelegatet fra Linnemanns Jomfrukloster i Vejle? 

Det er ikke nødvendigt at oplyse, hvor du har hørt om Huslejelegatet fra Linnemanns Jomfrukloster 

i Vejle. 

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning? 

Det er kun ansøgere, som får tildelt legatet, der vil modtage et svar, men vi sender en kvittering til 

dig for modtagelse af din ansøgning. Vi sender kvitteringen til din e-boks.  

 

Hvordan får jeg pengene udbetalt? 

Hvis du får tildelt legatet, indsættes beløbet som udgangspunkt på din NemKonto omkring den 1. 

december 2020. Hvis du foretrækker en anden form for udbetaling, skal du skrive det i din 

ansøgning.  

Du er selv forpligtet til at indberette legatet som indtægt til f.eks. Skattestyrelsen.  

 

Hvad er ”påtegning fra sagsbehandler”? 

Det er ikke nødvendigt med en påtegning fra en sagsbehandler for at søge legatet. Hvis du har en 
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sagsbehandler hos Vejle Kommune, kan han / hun bekræfte, at oplysningerne er rigtige, ved at 

stemple og underskrive ansøgningen. 


