
 

Sidste nyt – december 2013 

 

 Nyhedsbrev 

Vi har i vores lille sekretariat besluttet, at vi vil sende et brev med nyt fra Broen Danmark ud til jer i 

lokalforeningerne cirka 4 gange om året – dette er det andet i 2013! Vi håber, at I også vil gå ind 

på Broen Danmarks hjemmeside af og til – her vil vi prøve at formidle nyheder fra 

lokalforeningerne på bedste vis, samt henvise til ansøgningsskema, registreringsskema og 

budgetskema. Hjemmesiden vil også fungere som et nyhedsorgan fra ”os til jer”. 

Send gerne nyhedsbrevet videre, så alle i foreningen har mulighed i at følge med. 

 Ansatte 

Sonia Muras har valgt at koncentrere sig om sit studie, som hun afslutter i februar 2014, og hun 

stopper derfor i Broen Danmark. Rigtig mange tak til Sonia for den store indsats, de gode ideer og 

det gode humør. Held og lykke fremover. 

 Broen Danmark – organisation 

Broen Danmark vil fra januar 2014 involvere lokalforeningerne i bestyrelsesarbejdet. Fremover vil 

der være en` repræsentant fra lokalforeningerne i Broen Danmarks bestyrelse. Tre kandidater har 

sagt ”ja” til at træde ind i bestyrelsen – der er valg i januar (I hører mere om dette først i januar). 

Det er ikke for sent, at melde sig som kandidat. 

 Peter Poulsen – Broen Køge 

 Susanne Clausen – Broen Vejle 

 Birgit Rasmussen – Broen Haderslev 

 Lene Koppel – Broen Næstved 

Selve organisationsplanen vil blive præsenteret på konferencen i april. 

 Logo 

Med stor hjælp fra Lars Nybroe fra Broen Herlev er vores nye logo klar til brug. Der har været 

mange ideer, mange farver og mange børn, som har stået lige, på skrå og til sidst lidt buet og 



”broagtigt”. Resultatet er flot og ikke mindst sigende og brugbart. Stor tak til Lars for 

opfindsomhed og ikke mindst tålmodighed! 

Har I ikke modtaget logoet - så ring eller skriv. 

 Hjemmeside 

Den nye hjemmeside for Broen Danmark og for alle lokalafdelinger er taget i brug, og nogle 

afdelinger har også taget muligheden til sig for selv at lægge nyt ud på afdelingens egen del. 

Vi håber, at flere vil have lyst til at benytte sig af muligheden: Kontakt Rune eller Henrik, hvis I vil 

have oprettet en bruger, der kan lægge nyt på og opdatere indhold på jeres hjemmeside. 

Vi håber, at den nye struktur kan være mere til at skabe endnu bedre sammenhæng i Broen og 

gøre det lettere for jer at hente inspiration og gode idéer fra andre afdelinger. 

 Mail 

Når samarbejdspartnere eller vi fra Broen Danmark skal i kontakt med jer, er det oplagt at bruge 

lokalafdelingens kontakt-mail, som også fremgår af hjemmesiden. Vi vil derfor opfordre til, at I 

aftaler, hvordan I holder øje med denne mail-konto, og hvordan mails sendes videre til andre i 

lokalafdelingen. 

 Backup og fildeling 

For at undgå at vigtige oplysninger (ansøgninger, oversigter, registreringer, osv.) forsvinder i 

lokalafdelingen (computernedbrud, bestyrelsesmedlemmer der stopper, osv.) kan det være en god 

idé at sikre en sikkerhedskopi eller et backup af jeres materiale. 

Som en del af webhotellet hos One.com, som næsten alle lokalafdelinger af Broen har, er der 

mulighed for automatisk backup. Løsningen hedder her Cloud Drive, og I kan finde om det på 

One.com’s hjemmeside. 

Hvis I også har brug for at dele filer med hinanden i afdelingen, kan det være en mulighed at bruge 

en tjeneste som Dropbox. Her kan flere brugere have adgang til en fælles mappe. 

Kontakt Rune eller Henrik, hvis I vil høre mere om mulighederne. 

 Ansøgning / Bikubenfonden/ Ole Kirks fond. 

Når I søger midler fra omtalte fonde hos Broen Danmark, vil vi gerne bede jer om at benytte:  

1) ansøgningsskema 



2) budgetskema - evt. jeres eget, hvis det er tilsvarende 

3) registreringsskema – seneste udgave er ok. 

Materialet kan I finde på Broen Danmarks hjemmeside. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I 

har spørgsmål. Det er vigtigt for os at videresende jeres oplysninger til donorerne, så det klart 

fremgår, hvordan midlerne hjælper børnene. Det skal lige nævnes, at jeres arbejde skaber stor 

respekt hos fondene. 

 Super Brugsen støtter lokalt 

Super Brugsen er gået i offensiven i forhold til at støtte det lokale foreningsliv og donerer således 

midler til lokale foreninger og klubber hvert kvartal. Det er kunderne i den enkelte Super Brugsen, 

som bestemmer hvilke foreninger, der skal modtage støtten. I øjeblikket er der 220 Super 

Brugsen-butikker over hele landet, og dermed er ordningen en oplagt mulighed for de af BROENs 

lokale afdelinger, som leder efter økonomisk støtte i det lokale nærområde. I kan allerede nu 

forberede Jeres lokale Super Brugsen, at I gerne vil medvirke i ordningen – det eneste det kræver, 

er at I udfylder et ansøgningsskema, som kan hentes i den lokale Super Brugsen. 

Kontakt Rune Løgstrup, hvis du gerne vil høre mere om muligheden for jeres lokale afdeling af 

BROEN og læs mere om støtteordningen på Super Brugsens hjemmeside.  

 Status i lokalafdelinger – opdatering af registreringer 

Vi vil bede jer om at sende en opdateret udgave af registreringsskemaet over støtte til børn og 

tilknytning af frivillige, så vi kan gøre status på indsatsen i 2013. 

Send skemaet til Henrik – senest den 15. januar 2014. 

Bemærk at I skal bruge den nye udgave af skemaet, som også kan findes på Broen Danmarks 

hjemmeside under ’Broerne internt’ (det er sendt til de afdelinger, som tidligere har brugt 

skemaet). 

 Konference 2014 

Husk Broen Danmarks konference i 2014 - den 4. og 5. april vil vi gerne invitere jer til et par 

netværksdage, hvor der bliver mulighed for at udveksle erfaringer, og der vil blive lavet en 

”tænketank”, som er en del af den kommende organisationsplan. 

Programmet følger. Har I gode ideer, så må I gerne melde tilbage! 

 Liste over lokalafdelinger 2014 

Den 1. december 2013 er der broer i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark! :0) ): 



 Aalborg 

 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Esbjerg 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 

 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 

 Køge 

 Guldborgsund 

 Herlev  

 

Vi håber, at I alle må få en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ser frem til at arbejde sammen i 2014! 

Mange hilsner: 

Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

Broen Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 


