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December	  2016	  

	  

• Nyhedsbrev	  
Kære	  alle!	  

Vi	  får	  mange	  positive	  tilbagemeldinger	  fra	  kommuner	  og	  idrætsforeninger	  om,	  at	  I	  gør	  en	  rigtig	  
god	  indsats	  i	  lokalforeningerne,	  og	  at	  det	  gør	  en	  stor	  forskel	  for	  de	  børn	  og	  unge,	  som	  I	  hjælper.	  
Der	  er	  pres	  på	  hos	  mange	  udsatte	  familier,	  og	  vi	  kan	  i	  BROEN	  ikke	  hjælpe	  alle	  med	  behov.	  Men	  vi	  
hjælper	  mange,	  og	  det	  gør	  I	  meget	  flot!	  J	  

• Nye	  lokalforeninger	  	  
Den	  1.	  november	  2016	  var	  der	  stiftende	  generalforsamling	  i	  BROEN	  Varde.	  Her	  er	  man	  ved	  at	  være	  
på	  plads,	  og	  hjælper	  allerede	  de	  første	  børn	  og	  unge	  i	  Varde	  Kommune	  

Den	  8.	  december	  var	  der	  stiftende	  generalforsamling	  i	  BROEN	  Ringkøbing-‐Skjern.	  Gode	  folk	  fra	  
hele	  den	  geografiske	  største	  kommune	  i	  Danmark	  er	  klar	  til	  at	  hjælpe	  børn	  og	  unge	  fra	  udsatte	  
familier	  i	  gang	  med	  en	  aktiv	  fritid	  i	  2017.	  

Vi	  byder	  begge	  velkommen!	  Vi	  håber,	  at	  vores	  ”gamle”	  foreninger	  vil	  tage	  godt	  imod	  og	  hjælpe	  
med	  alle	  jeres	  erfaringer	  –	  gode	  som	  dårlige.	  Og	  der	  er	  måske	  nye	  foreninger	  på	  vej!	  Det	  første	  
møde	  er	  afholdt	  i	  Høje	  Taastrup	  Kommune,	  hvor	  kommunen	  gerne	  vil	  være	  aktiv	  
samarbejdspartner	  fra	  dag	  1.	  Her	  handler	  det	  om	  at	  finde	  det	  rigtige	  ”set	  up”,	  hvor	  kommune	  og	  
frivillige	  finder	  en	  god	  og	  sund	  måde	  at	  arbejde	  sammen	  på,	  og	  som	  tilgodeser	  begge	  parters	  
interesser.	  Der	  er	  aftalt	  møde	  med	  borgmesteren	  i	  Slagelse	  Kommune	  i	  januar	  2017	  –	  ”Hvorfor	  har	  
vi	  ikke	  en	  bro	  (mere)	  i	  Slagelse	  Kommune?”,	  spørger	  han.	  Måske	  kan	  vi	  finde	  en	  model	  med	  
borgmesteren	  som	  initiativtager.	  

• Årskonferencen	  2017	  

BROEN	  Danmark	  planlægger	  årskonference	  fredag	  den	  24.	  marts	  og	  lørdag	  den	  25.	  marts	  2017.	  
Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  –	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer!	  Rammerne	  er	  som	  i	  2016	  på	  Best	  Western	  /	  
Jørgensens	  Hotel	  i	  Horsens	  i	  tidsrummet	  fra	  fredag	  eftermiddag	  til	  lørdag	  middag.	  

Vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  programmet,	  og	  i	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  gerne	  have	  forslag	  til	  emner	  
fra	  jer.	  

Generalforsamlingen	  i	  BROEN	  Danmark	  kommer	  igen	  til	  at	  foregå	  i	  forbindelse	  med	  konferencen.	  
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• Samarbejder	  

Fritidspuljen/Dansk	  Flygtningehjælp:	  BROEN	  Danmark	  har	  indledt	  et	  samarbejde	  med	  Dansk	  
Flygtningehjælp,	  og	  de	  første	  erfaringer	  er	  værd	  at	  dele	  ud	  til	  jer	  i	  lokalforeningerne.	  Dansk	  
Flygtningehjælp	  støtter:	  

A) Flygtningebørn	  fra	  familier	  på	  integrationsydelse	  
B) Unge	  flygtninge	  op	  til	  30	  år	  på	  integrationsydelse	  
C) Uledsagede	  mindreårige	  flygtninge	  

Se	  mere	  på	  Dansk	  Flygtningehjælps	  hjemmeside:	  www.fritidspuljen.flygtning.dk	  

Kontakt	  sekretariatet	  hvis	  I	  har	  spørgsmål.	  

Fritidspas,	  DGI,	  DIF,	  Mødrehjælpen	  og	  Red	  Barnet:	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  der	  også	  er	  andre	  
puljer,	  som	  støtter	  udsatte	  børn	  og	  unge	  til	  en	  aktiv	  fritid.	  I	  flere	  tilfælde	  vil	  I	  kunne	  henvise	  til	  en	  
af	  disse,	  så	  det	  kan	  tage	  presset	  af	  de	  mange	  henvendelser,	  som	  vi	  ved,	  at	  flere	  af	  jer	  oplever	  i	  
forbindelse	  med	  kontanthjælpsloftet.	  Vi	  har	  samlet	  en	  oversigt	  ”Andre	  støttemuligheder”	  på	  
BROEN	  Danmarks	  hjemmeside.	  Her	  nævner	  vi	  de	  vigtigste	  i	  forhold	  til	  at	  støtte	  fritidsaktiviteter:	  

• Fritidspas:	  Flere	  kommuner	  har	  et	  tilbud	  om	  fritidspas	  og	  fritidsvejledning	  til	  socialt	  
udsatte	  børn	  og	  unge.	  

• DGI:	  Puljen	  hedder	  ”Foreningsliv	  for	  alle”,	  og	  den	  kan	  søges	  af	  foreninger	  under	  DGI	  til	  
vanskeligt	  stillede	  børn	  og	  unge	  samt	  til	  voksne	  flygtninge	  og	  asylansøgere.	  

• DIF:	  Puljen	  hedder	  ”Idræt	  for	  alle	  børn”,	  og	  den	  kan	  søges	  af	  foreninger	  under	  DIF	  til	  
udsatte	  børn	  og	  unge.	  

• Red	  Barnet:	  Puljen	  hedder	  ”Plads	  til	  alle”,	  og	  den	  kan	  søges	  af	  udsatte	  familier	  til	  børn	  i	  
alderen	  5-‐12	  år.	  I	  projektet	  indgår	  også	  en	  følgeven-‐ordning.’	  

• Mødrehjælpen:	  Flere	  steder	  i	  landet	  er	  Mødrehjælpen	  aktive,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  støtte	  
børn	  og	  familier	  i	  forhold	  til	  fritidsaktiviteter,	  mærkedage,	  og	  oplevelser.	  Se	  mere	  på	  
foreningens	  hjemmeside.	  

Julemærkehjem:	  BROEN	  Danmark	  har	  haft	  møde	  med	  Julemærkehjemmet	  i	  Hobro	  og	  har	  planlagt	  
et	  lignende	  møde	  med	  Julemærkehjemmet	  i	  Skælskør	  om	  et	  samarbejde	  om	  opfølgning	  på	  
børnenes	  ophold,	  bl.a.	  om	  at	  være	  aktiv	  i	  en	  forening	  i	  fritiden,	  når	  de	  kommer	  hjem.	  

• Workshop	  om	  stærke	  fællesskaber	  og	  radikalisering	  

På	  workshoppen	   i	   Tønder	   satte	   over	   50	   repræsentanter	   fra	   såvel	   civilsamfund	   og	  myndigheder	  
fokus	  på,	  dels	  hvad	  der	  er	  af	  konkrete	  udfordringer	  i	  relation	  til	  radikalisering,	  og	  dels	  hvad	  der	  er	  
af	   konkrete	   handlemuligheder.	   Der	   var	   på	  workshoppen	   enighed	   om,	   at	  mens	   radikalisering	   og	  
ekstremisme	   i	   dag	   ikke	  udgør	  et	   væsentligt	  problem	   i	   Tønder,	   så	  er	  det	   vigtigt	   forebyggende	  at	  
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kigge	   på	   problemstillingen	   i	   forhold	   til	   udsatte	   børn	   og	   unge.	  Hertil	   kommer,	   at	   styrkelse	   af	   de	  
stærke,	   lokale	   fællesskaber	   ikke	   bare	   modarbejder	   radikalisering,	   men	   også	   generel	   mistillid,	  
mistrivsel,	   kriminalitet,	   vold	   og	   trusler	   om	   vold.	   Afgørende	   for	   modstandskraften	   er,	   at	   der	   er	  
gensidig	   tillid	  og	  gode	   relationer	   tilstede	   lokalt,	  og	  det	  kræver	   samarbejde	  på	   tværs	  af	   sektorer.	  
Myndigheder	  og	  civilsamfund	  skal	  kende	  hinanden,	  så	  dialogen	  er	  etableret	  allerede	  inden,	  at	  der	  
skal	  håndteres	  utryghed	  og	  mistrivsel	  i	  lokalsamfundene.	  	  

Citat	   Dorte	   McGugan,	   TrygFonden:	   ”Det	   store	   fremmøde	   til	   workshoppen	   er	   for	   mig	   en	   stærk	  
indikation	  af,	  at	  problemstillingen	  er	   relevant	  på	   tværs	  af	   sektorer,	  og	  at	  der	  er	  et	  ønske	  om	  og	  
behov	  for	  at	  samle	  ressourcer	  og	  styrker	   i	  samfundet.	  Radikalisering	  kan	  godt	  føles	  meget	  fjernt,	  
men	   workshoppen	   vidner	   om,	   at	   der	   er	   gode	   kræfter,	   der	   er	   klar	   til	   at	   sætte	   ind	   –	   også	   i	   den	  
forebyggende	  fase,	  fordi	  der	  er	  gevinst	  på	  flere	  hylder.”	  

BROEN	  Danmark	  planlægger	   at	   følge	  op	  på	  workshoppen	   i	   2017	  med	   lignende	   arrangementer	   i	  
Tønder	  og	  også	  i	  andre	  lokalforeninger.	  

• Feriehjælp	  

I	  2016	  sendte	  I	  fra	  lokalforeningerne	  238	  børn	  og	  unge	  afsted	  på	  en	  ”Aktiv	  ferie”,	  sammen	  med	  
gode	  kammerater	  og	  voksne	  rollemodeller.	  Aktiviteterne	  spændte	  vidt	  –	  fra	  fodboldskoler,	  
madskoler,	  ture	  med	  spejderne,	  håndboldturneringer	  og	  mange	  andre	  fremragende	  aktiviteter.	  
Dog	  skal	  nævnes	  to	  lidt	  specielle	  aktiviteter	  fra	  BROEN	  Vordingborg	  (pigeklub)	  og	  BROEN	  Vejen	  
(sommerlejr),	  hvor	  de	  to	  foreninger	  selv	  stod	  for	  aktiviteterne.	  I	  kan	  læse	  meget	  mere	  om	  de	  to	  
arrangementer	  på	  henholdsvis	  www.broen-‐vordingborg.dk	  og	  www.broen-‐vejen.dk	  

• Godt	  afsted	  –	  BROEN	  til	  en	  aktiv	  fritid	  

BROEN	  Danmark	  har	  en	  pulje,	  som	  er	  finansieret	  gennem	  midler	  fra	  Satspuljen.	  Vi	  kalder	  den	  
”Godt	  afsted	  –	  BROEN	  til	  en	  aktiv	  fritid”.	  Puljen	  er	  for	  børn	  og	  deres	  forældre,	  hvor	  der	  er	  
mulighed	  for	  at	  give	  familien	  en	  samlet	  oplevelse	  –	  eksempelvis	  et	  familiekursus	  på	  en	  højskole,	  en	  
miniferie,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  træffe	  nye	  kammerater,	  et	  pusterum	  fra	  en	  hverdag,	  som	  er	  
præget	  af	  en	  alt	  for	  stram	  økonomi,	  sygdom	  osv.	  Efterfølgende	  tilbydes	  børnene	  et	  aktivt	  fritidsliv	  
i	  en	  lokal	  forening,	  hvor	  aktiviteterne	  matcher	  børnenes	  ønske.	  Kontakt	  os	  for	  at	  høre	  mere	  om	  
puljens	  formål	  og	  økonomiske	  rammer.	  

• CSR-‐materiale	  

Husk	  vores	  CSR-‐materiale,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  få	  et	  samarbejde	  i	  gang	  med	  lokale	  virksomheder	  
om	   donationer	   eller	   partnerskaber.	   Folder	   version	   nummer	   2	   er	   nu	   i	   brug	   –	   denne	   gang	   med	  
Jeanette	  Ottesen	  på	  bagsiden,	  sammen	  med	  Johan	  Hansen	  fra	  BSV.	  
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• Lions	  Club	  

Der	  er	  mange	  lokale	  loger,	  som	  støtter	  sociale	  formål.	  En	  repræsentant	  fra	  en	  lokal	  Lions	  Club	  gør	  
os	  opmærksom	  på,	  at	  I	  meget	  gerne	  må	  fortælle	  om	  jer	  selv	  til	  den	  lokale	  Lions	  Club,	  hvis	  de	  ikke	  
allerede	  kender	  jer.	  

• Cykelløb	  for	  BROEN	  

BROEN	  Danmark	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  to	  engagerede	  personer,	  som	  planlægger	  cykelløb	  til	  fordel	  
for	   vores	   indsats	   for	   udsatte	   børn	  og	  unge.	   Løbet	   skal	   finde	   sted	   i	   juni	   2017	  og	   skal	   både	   rejse	  
penge	   og	   skabe	   synlighed	   om	   arbejdet,	   bl.a.	   ved	   at	   involvere	   de	   lokalforeninger	   som	   vil	   blive	  
passeret	  på	  ruten	  gennem	  Danmark.	  Det	  håber	  vi	  snart	  at	  kunne	  fortælle	  jer	  mere	  om.	  

• Street	  idræt	  på	  trickløbehjul	  

BROEN	  Danmark	  har	  indgået	  et	  samarbejde	  med	  et	  lille	  firma	  AJ	  Scooters,	  der	  forhandler	  udstyr	  at	  
køre	  på	  trickløbehjul	  (også	  kaldet	  ”freestyle	  scooter”),	  som	  er	  en	  sport	  på	  vej	  frem	  i	  Danmark.	  De	  
hjælper	   gerne	  med	   vejledning	   og	   gode	   priser	   på	   trickløbehjul	   og	   beskyttelsesudstyr	   til	   børn	   og	  
unge,	  der	  gerne	  vil	  i	  gang	  med	  sporten.	  

• Status	  2016	  

Vi	  skal	  til	  at	  gøre	  status	  på	  et	  travlt	  2016.	  Derfor	  vil	  vi	  bede	  jer	  om	  at	  sende	  opdaterede	  
registreringsskemaer	  til	  os	  om	  støtten	  til	  børn	  og	  unge	  og	  om	  antal	  tilknyttede	  frivillige	  i	  
lokalforeningen.	  Vi	  beder	  jer	  sende	  et	  opdateret	  skema	  senest	  1.	  februar	  2017	  til:	  henrik@broen-‐
danmark.dk	  

Ved	  årskonferencen	  i	  marts	  2016	  fortalte	  vi,	  at	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  et	  bedre	  system	  til	  at	  
registrere	  og	  dokumentere	  i	  samarbejdet	  med	  analysefirmaet	  LG	  Insight.	  Tre	  lokalforeninger	  –	  
Nyborg,	  Næstved	  og	  Vejle	  –	  har	  hjulpet	  med	  erfaringer	  og	  forslag.	  Et	  pilotprojekt	  har	  vist,	  at	  et	  
online-‐baseret	  værktøj	  fungerer	  godt,	  men	  at	  det	  skal	  hænge	  sammen	  med	  den	  registrering,	  som	  I	  
allerede	  foretager	  i	  lokalforeningen.	  LG	  Insight	  hjælper	  os	  nu	  med	  at	  få	  udviklet	  et	  it-‐værktøj,	  som	  
kan	  håndtere	  både	  registrering	  og	  dokumentation,	  så	  I	  kun	  skal	  arbejde	  i	  ét	  system.	  

Indtil	  det	  er	  på	  plads	  og	  fungerer,	  må	  vi	  fortsætte	  med	  det	  nuværende	  system,	  så	  vi	  fortsat	  kan	  
dokumentere	  den	  gode	  indsats,	  som	  I	  udfører,	  over	  for	  donorer	  og	  samarbejdspartnere.	  

• Medlemmer,	  sponsorer,	  mobilepay	  

Vi	  arbejder	  fortsat	  på	  at	  blive	  godkendt	  hos	  SKAT	  som	  fradragsberettiget	  organisation.	  Derfor:	  

• Skaf	  medlemmer	  af	  BROEN	  Danmark,	  så	  vi	  kan	  nå	  op	  over	  200	  medlemmer.	  
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• Brug	  sponsorkontoen	  (Middelfart	  Sparekasse	  regnr.	  1685,	  kontonr.	  3225815231)	  til	  
donationer,	  så	  vi	  kan	  nå	  op	  over	  200	  gavegivere	  af	  mindst	  200	  kr.	  pr	  stk.	  Beløb	  til	  
lokalforeninger	  føres	  selvfølgelig	  tilbage	  til	  jer,	  hvis	  vi	  ved,	  hvem	  de	  er	  øremærket	  til.	  

• MobilePay	  til	  22848576:	  BROEN	  Danmark	  har	  en	  MobilePay-‐ordning,	  som	  kan	  bruges	  ved	  
events.	  Beløb,	  der	  er	  øremærket	  til	  en	  lokalforening,	  føres	  videre	  til	  jer.	  

	  

• Input	  til	  bestyrelsen	  

Bestyrelsen	  for	  BROEN	  Danmark	  modtager	  også	  gerne	  input	  fra	  jer	  i	  lokalforeningerne,	  hvis	  I	  har	  
emner,	  som	  kan	  have	  betydning	  for	  flere	  lokalforeninger.	  

Bestyrelsen	  kan	  kontaktes	  via	  formand	  Peter	  Poulsen:	  formand@broen-‐danmark.dk	  eller	  gennem	  
sekretariatet.	  

	  

Vi	  vil	  herfra	  ønske	  jer	  alle	  en	  glædelig	  jul	  og	  et	  godt	  nytår.	  Tak	  for	  godt	  samarbejde	  i	  2016!	  

De	  bedste	  hilsner	  fra	  

Rune	  Løgstrup,	  rune@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  26	  78	  96	  34	  

Henrik	  Nørgaard,	  henrik@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  22	  84	  85	  76	  

Erik	  Haumann,	  erik@broen-‐danmark.dk,	  tlf.	  28	  59	  80	  10	  

BROEN	  Danmark,	  Falstersgade	  26B,	  1.	  sal,	  8700	  Horsens	  

www.broen-‐danmark.dk	  

Følg	  os	  også	  på:	  Facebook,	  LinkedIn	  og	  Twitter	  


