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Juni 2015 

Nyhedsbrev 

Kære alle! 

Lige en hilsen her fra sekretariatet med et ønske om en god sommer til jer alle. Der sker meget lige 

i øjeblikket – blandt andet oplever vi en stigende interesse fra frivillige organisationer, politikere, 

kommuner og frivillige, som vil vide mere om BROEN Danmark, og som vil samarbejde med 

lokalforeningerne. Det er dejligt at få at vide, at det store arbejde, som I laver, både bliver 

bemærket og værdsat, og at det fungerer i forhold til målgruppe og samarbejdspartnere. Der er 

rigtig mange gode historier om glade børn og taknemmelige familier samt kommunale 

samarbejdspartnere, som endelig har fået en samarbejdspartner, der kan tilbyde ”et produkt”, 

som er enkelt, og som virker. Til glæde for børn og unge, som er marginaliserede grundet en dårlig 

økonomi eller sociale problemer i familien. 

 Medlemsorganisation – VIGTIGT! 
Vi kæmper stadig ihærdigt med at få den nye struktur på plads vedrørende medlemmer og ikke 

mindst donationer. Det er vigtigt for, at vi kan nå vores fælles mål om at blive godkendt af SKAT til 

at kunne lave indsamlinger og for at gavegivere kan opnå fradrag for donationer. 

Der er to ting, som I meget gerne skal have indarbejdet i jeres arbejdsgang: 

OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS 

1. Alle donationer og bidrag til jeres lokalafdeling indsættes på BROEN Danmarks konto. Beløbet 

vil herefter blive ført tilbage til jeres konto. Kontoen er hos Middelfart Sparekasse: Reg. nr.: 1685 

kontonr.: 3225815231 

2. Vi skal have skaffet flere medlemmer. Vi har nu ca. 80 og skal nå mindst 200 inden oktober 

2015. Alle de midler, som nye medlemmer genererer, bliver ført tilbage til de enkelte afdelinger. 

Hvis I ønsker, at bestyrelsesmedlemmer ikke selv skal betale kontingent, kan I trække det årlige 

kontingent ud af de tilbageførte midler, og dermed kan bestyrelsespersoner være medlem gratis. 

OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS- OBS-OBS-OBS-OBS 

Vi håber, at I vil hjælpe os med at blive godkendt af SKAT så vi dermed kan hjælpe jer! Ring endelig 

hvis I har spørgsmål. 
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 Nye BROER på vej 

Vi arbejder i øjeblikket med at etablere to nye afdelinger – en i Kolding i samarbejde med Kolding 

Kommune og en flok frivillige fra foreningslivet og erhvervslivet, og endnu en i Halsnæs i 

samarbejde med Halsnæs Kommune og det lokale frivilligcenter. 

Målet er ikke at etablere mange nye foreninger, men at understøtte initiativer i den enkelte 

kommune, hvor det vil være en god ide at inddrage civilsamfundet og på den måde have et 

samarbejde mellem kommune og lokalforeningen fra dag 1. I den tankegang er der også et mål om 

at opnå en kommunal medfinansiering af lokalafdelingen helt fra starten. 

Der har også været henvendelser fra Faxe kommune og Varde kommune. 

 BROEN Danmark søger midler 

BROEN Danmark er ved at lægge sidste hånd på en ansøgning til VELUX fonden. Ansøgningen vil 

blive sendt med udgangen af juni måned, og initiativet med at styrke samarbejdet mellem 

kommune og civilsamfund ventes at gå i gang januar 2016. 

 Feriehjælp 2015 

Der er stadigvæk nogle få kroner på kontoen til at tilbyde børn og unge en aktiv ferie i sommeren, 

så kontakt os senest i august, hvis I hjælper med ferielejre, stævner eller lignende i sommerferien. 

 Europæisk netværk mod fattigdom 

BROEN Danmark er repræsenteret i bestyrelsen for den danske del af European Anti Poverty 

Network (EAPN). Netværket skal bruges som talerør og til at afsøge Europa for fremtidige 

samarbejdspartnere samt projektmuligheder. Læs mere om netværket her: 

http://www.eapn.eu/en 

 BROEN Danmark til Folkemødet 

BROEN Danmark deltog i årets folkemøde på Bornholm i dagene fra den 11. til den 14. juni. Kort 

fortalt, så var der rigtig mange spændende arrangementer og tilstedeværelse af andre 

humanitære organisationer, fonde, erhvervsorganisationer, fagforeninger og politikere. 

Vi valgte at deltage i arrangementer med fokus på socialt udsatte familier og børn og unges 

forhold samt om betydningen af det frivillige arbejde. Vi fik kontakt med flere relevante og mulige 

samarbejdspartnere, som vi nu arbejder videre med at følge op på for en nærmere samarbejde. 

Find mere om Folkemødet 2015: http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx 
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 Samarbejde med andre organisationer 

Vi oplever flere henvendelser, som handler om sårbare grupper. Senest har Silkeborg Kommune 

henvendt sig til BROEN Silkeborg om at være med til at tilbyde børn fra flygtningefamilier et aktivt 

fritidsliv. Opgaven er stor! Derfor er der nu etableret et samarbejde med flere forskellige aktører 

på området. 

Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland og BROEN Silkeborg 

tilbyder i fællesskab et aktivt fritidsliv i de mange forskellige foreninger, som findes i Silkeborg-

området. Det kan være med til at løfte en vigtig integrationsopgave, og der er stor interesse fra 

andre dele af landet i at høre nærmere om denne model for at arbejde sammen om det. 

 Ansøgning om midler fra Ole Kirks Fond 

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

1) ansøgningsskema 

2) seneste årsregnskab 

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, der støtter vores fælles indsats. 

 Liste over lokalafdelinger 2015 

Den 24. juni 2015 er der BROER i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark!): 

 Aalborg 

 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Silkeborg 

 Esbjerg 

 Vejen 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 
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 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 

 Køge 

 Guldborgsund 

 Lolland 

 Herlev 

Kommende lokalafdelinger: Halsnæs og Kolding samt måske Faxe og Varde 

 Status 2014 

Status for indsatsen i alle lokalafdelinger er ved at færdig og skrevet sammen. Opgørelsen viser, at 

vi har hjulpet i alt 2501 børn og unge i 2014, og at der er i alt 131 ildsjæle i de 20 lokalafdelinger, 

som indgår. Det er rigtig flot – et stort klap på skulderen til os alle!  

Så snart bestyrelsen har godkendt statusrapporten vil den blive offentliggjort, så I kan henvise til 

den. 

 

Mange hilsner: 

Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

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

Web: www.broen-danmark.dk 

Facebook: www.facebook.com/broendanmark 

LinkedIn: BROEN Danmark 

Twitter: @BroenDanmark 


