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JUNI	  2016	  

	  

Nyhedsbrev	  til	  lokalforeninger	  

	  

Kære	  alle!	  

I	  får	  her	  en	  opdatering,	  som	  I	  kan	  tage	  med	  på	  ferien	  eller	  læse,	  når	  I	  er	  tilbage.	  

Vi	  har	  gang	  i	  mange	  ting	  	  –	  langt	  de	  fleste	  er	  spændende	  og	  bekræftende	  i	  forhold	  til	  BROEN	  
Danmarks	  arbejde	  med	  at	  støtte	  jer	  i	  vores	  nu	  22	  lokalforeninger.	  Alle	  er	  med	  til	  at	  gøre	  en	  kæmpe	  
forskel	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  –	  børn	  og	  familier,	  som	  er	  udfordret	  på	  mange	  forskellige	  områder.	  
Vi	  ved,	  at	  I	  har	  travlt,	  og	  at	  der	  er	  mange,	  som	  kontakter	  jer	  –	  allerede	  nu	  er	  der	  søgt	  hjælp	  til	  150	  
børn	  og	  unge	  i	  forbindelse	  med	  en	  aktiv	  ferie	  (Hjælp	  til	  ferieaktiviteter),	  og	  der	  er	  flere	  på	  vej.	  Det	  
er	  dejligt,	  at	  vi	  giver	  disse	  børn	  og	  unge	  en	  mulighed	  for	  at	  møde	  op	  i	  skolen	  efter	  en	  lang	  ferie	  og	  
fortælle,	  hvad	  de	  har	  lavet	  i	  ferien.	  	  

Der	  sker	  rigtig	  meget	  i	  de	  enkelte	  lokalforeninger,	  og	  jeg	  kan	  kun	  opfordre	  til	  at	  følge	  med	  på	  de	  
enkelte	  hjemmesider.	  Lige	  et	  par	  eksempler:	  BROEN	  Tønder	  er	  i	  gang	  med	  et	  stort	  cykelprojekt	  –	  
”Tour	  de	  BROEN	  2016”,	  hvor	  30	  cykelglade	  sønderjyder	  cykler	  900	  kilometer	  med	  det	  formål	  at	  
gøre	  opmærksom	  på	  de	  mange	  børn	  og	  unge,	  som	  lever	  i	  udsatte	  familier.	  BROEN	  Vejle	  har	  lavet	  
en	  aftale	  med	  X-‐Faktor	  deltageren	  Torben	  Hein,	  der	  selv	  er	  mønsterbryder	  og	  nu	  også	  ambassadør	  
for	  BROEN	  Vejle.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  gode	  ideer	  og	  tips	  at	  hente	  hos	  den	  enkelte	  forening,	  så	  lad	  
jer	  inspirere	  og	  brug	  hinandens	  erfaringer!	  J	  

• Folkemødet	  på	  Bornholm	  

BROEN	  Danmark	  deltog	  i	  årets	  folkemøde	  på	  Bornholm.	  Sammen	  med	  Børnehjælpsdagen,	  
Plejefamiliernes	  Landsforening	  og	  Projekt	  Netværket	  havde	  vi	  en	  fælles	  stand/telt	  ”Byg	  Bro	  Til	  
Børns	  Drømme”,	  hvor	  der	  dagligt	  var	  arrangementer	  med	  udgangspunkt	  i	  udsatte	  og	  anbragte	  
børn	  og	  deres	  familier.	  

BROENs	  arrangement	  havde	  temaet	  ”	  Det	  frugtbare	  samarbejde	  mellem	  kommune	  og	  
civilsamfund”.	  Hvad	  virker,	  hvad	  hindrer,	  og	  hvordan	  gør	  vi	  det	  bedre?	  Det	  var	  med	  til	  at	  sætte	  
fokus	  på	  det	  gode	  samarbejde	  med	  kommunerne	  og	  en	  forankring	  af	  BROENS	  lokalforeninger	  i	  de	  
enkelte	  kommuner.	  Lisbeth	  Zornig	  Andersen	  (BROENs	  protektor)	  og	  Knud	  Aarup	  (formand	  
Socialpolitisk	  Forening)	  byggede	  bro	  i	  Duplo	  og	  diskuterede	  udfordringer	  og	  muligheder.	  Sine	  
Egede	  (Bikubenfonden),	  Peter	  Holm	  (Skandia	  Danmark),	  Illa	  Westrup	  Stephensen	  (Lær	  for	  
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Livet/Egmontfonden)	  og	  Helle	  Linnet	  (Vordingborg	  Kommune)	  kom	  med	  ”benspænd”	  til	  
diskussionen.	  Se	  mere	  på	  BROEN	  Danmarks	  hjemmeside:	  www.broen-‐danmark.dk	  

• Ambassadører	  for	  BROEN	  

Vi	  har	  nu	  to	  gode	  ambassadører	  for	  BROEN	  fra	  sportens	  verden.	  Den	  første	  er	  Johan	  Hansen,	  der	  
spiller	  håndbold	  hos	  guldvinderne	  i	  BSV.	  Samarbejdet	  er	  opstået	  gennem	  den	  gode	  kontakt	  
mellem	  BROEN	  Silkeborg	  og	  BSV.	  Billederne	  af	  Johan	  er	  på	  BROEN	  Danmarks	  hjemmeside.	  

Nummer	  to	  er	  Jeanette	  Ottesen,	  som	  repræsenterer	  Danmark	  ved	  OL	  i	  Rio	  i	  august.	  Jeanette	  
kontaktede	  selv	  BROEN	  og	  tilbød	  sin	  hjælp	  i	  forbindelse	  med	  at	  støtte	  udsatte	  børn	  og	  unge	  til	  en	  
aktiv	  fritid.	  Det	  er	  ekstra	  dejligt,	  når	  henvendelsen	  om	  at	  hjælpe	  kommer	  af	  sig	  selv.	  Vi	  har	  lavet	  et	  
sæt	  billeder	  af	  Jeanette	  og	  kæder	  dem	  sammen	  med	  en	  tekst	  om	  betydningen	  af	  en	  aktiv	  fritid,	  og	  
hvad	  det	  kan	  føre	  til.	  Der	  vil	  være	  et	  specielt	  tillæg	  i	  Metroxpres	  den	  første	  uge	  i	  august,	  hvor	  der	  
er	  et	  interview	  med	  Jeanette,	  og	  hvor	  BROEN	  også	  vil	  blive	  omtalt.	  

Vi	  ser	  frem	  til	  et	  godt	  samarbejde	  med	  vores	  ambassadører!	  Og	  vi	  håber	  at	  få	  flere	  med.	  

• Nye	  BROEN-‐lokalforeninger	  

BROEN	  Hedensted	  og	  BROEN	  Halsnæs	  er	  kommet	  godt	  i	  gang	  med	  at	  hjælpe	  de	  første	  børn	  og	  
unge.	  BROEN	  Hedensted	  har	  etableret	  sig	  med	  frivillige	  placeret	  i	  alle	  dele	  af	  Hedensted	  Kommune	  
ud	  fra	  den	  filosofi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  tæt	  på	  de	  enkelte	  foreninger,	  der	  udbyder	  aktiviteter	  
og	  frivillige,	  og	  som	  er	  kendte	  med	  lokalområdet.	  
BROEN	  Halsnæs	  har	  tilknyttet	  frivillige,	  som	  er	  matchet	  med	  børn	  og	  unge	  med	  brug	  for	  lidt	  ekstra	  
støtte.	  

I	  august	  er	  der	  aftalt	  et	  informationsmøde	  i	  Varde,	  og	  vi	  har	  kontakt	  til	  frivillige	  på	  Amager,	  som	  er	  
i	  gang	  med	  at	  samle	  et	  hold.	  Så	  der	  er	  udsigt	  til,	  at	  vi	  får	  flere	  fætre	  og	  kusiner	  i	  BROEN-‐familien!	  
J	  

• Feriehjælp	  til	  børn	  og	  familier	  

Bikubenfonden	  støtter	  også	  i	  år	  med	  hjælp	  til	  en	  aktiv	  ferie.	  Vi	  har	  modtaget	  150	  ansøgninger	  
indtil	  videre,	  og	  der	  er	  plads	  til	  flere.	  

Vi	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  hjælpe	  familier,	  som	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  holde	  ferie	  sammen	  med	  
deres	  børn.	  Vi	  kalder	  det	  ”Godt	  afsted”,	  og	  det	  er	  tænkt	  til	  familier,	  der	  er	  presset	  socialt	  og	  
økonomisk.	  Vi	  har	  midler	  til	  at	  sende	  ca.	  20	  familier	  af	  sted	  og	  er	  i	  kontakt	  med	  BROEN	  Esbjerg,	  
BROEN	  Vejen	  og	  BROEN	  Sønderborg,	  som	  har	  tilbudt	  at	  hjælpe	  4	  familier	  i	  deres	  område.	  

Kontakt	  os,	  hvis	  I	  har	  spørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  denne	  nye	  pulje	  i	  BROEN.	  
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• Medlemmer	  og	  CSR-‐samarbejde	  

Der	  er	  fortsat	  brug	  for,	  at	  I	  gør	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  skaffe	  medlemmer	  af	  BROEN	  Danmark,	  så	  vi	  
kommer	  i	  mål	  med	  mindst	  200	  medlemmer	  inden	  oktober	  2016.	  Vi	  er	  nu	  oppe	  på	  37,	  så	  der	  er	  et	  
stykke	  vej	  endnu.	  Nye	  medlemmer	  skal	  indmeldes	  via	  hjemmesiden,	  så	  
vi	  får	  de	  rigtige	  oplysninger	  om	  medlemmet.	  

Husk	  at	  vi	  har	  udarbejdet	  en	  folder	  om	  CSR-‐samarbejde	  med	  
virksomheder,	  som	  I	  også	  kan	  bruge	  til	  at	  kontakte	  lokale	  firmaer	  om	  
evt.	  samarbejde.	  

Og	  så	  har	  vi	  jo	  MobilePay	  til	  de	  hurtige	  bidrag:	  22848576	  	  

• Møder	  med	  politiske	  ordførere	  

Vi	  har	  i	  foråret	  holdt	  møder	  med	  de	  fleste	  socialordførere	  og	  et	  par	  af	  idrætsordførerne	  på	  
Christiansborg.	  Vi	  er	  blevet	  modtaget	  meget	  positivt,	  og	  der	  står	  stor	  respekt	  om	  det	  store	  
arbejde,	  som	  I	  udfører	  i	  lokalforeningerne.	  Der	  er	  ikke	  løfter	  om	  økonomiske	  midler	  nogen	  steder	  
fra,	  men	  vi	  fornemmer	  en	  forståelse	  for,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  sikre	  økonomien	  i	  den	  type	  indsats,	  
som	  BROEN	  står	  for.	  Desuden	  er	  det	  en	  klar	  holdning,	  at	  det	  er	  en	  vigtig	  opgave,	  som	  vi	  løser,	  og	  at	  
kommunerne	  i	  højere	  grad	  må	  tage	  medansvar	  for	  at	  finansiere	  den.	  Derfor	  vil	  det	  være	  oplagt,	  at	  
vi	  nu	  tager	  fat	  i	  de	  lokale	  politikere	  med	  indflydelse	  på	  social-‐	  og	  børneområdet.	  Vi	  hjælper	  jer	  
gerne	  med	  at	  tage	  dialogen	  op,	  så	  overvej	  hvem	  der	  kan	  være	  relevant	  i	  jeres	  kommune	  at	  tage	  fat	  
i	  med	  et	  personligt	  møde	  eller	  deltagelse	  i	  møde	  hos	  et	  politisk	  udvalg.	  

• Status	  2015	  	  

Statusrapporten	  for	  2015	  er	  ved	  at	  blive	  skrevet	  sammen.	  Vores	  opgørelse	  på	  tværs	  af	  de	  20	  
lokalforeninger,	  der	  var	  aktive	  i	  2015,	  viser,	  at	  der	  samlet	  blevet	  ydet	  støtte	  til	  mindst	  3.074	  børn	  
og	  unge.	  Tallet	  er	  reelt	  noget	  højere,	  da	  nogle	  af	  jeres	  opgørelser	  rummer	  støtte	  til	  børn,	  aftalt	  i	  
slutningen	  af	  2014,	  men	  med	  virkning	  i	  2015.	  Desuden	  var	  der	  126	  aktive	  frivillige,	  men	  her	  
mangler	  vi	  opdaterede	  tal	  fra	  en	  del	  af	  jer,	  så	  det	  er	  noget	  usikkert.	  Vi	  kontakter	  dem,	  som	  vi	  
mangler	  tal	  fra.	  Rapporten	  er	  klar	  i	  august,	  så	  bestyrelsen	  kan	  godkende	  den.	  

	  

Mange	  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	  
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BROEN	  Danmark,	  

Falstersgade	  26B,	  1.	  sal,	  8700	  Horsens	  

www.broen-‐danmark.dk	  

Følg	  os	  også	  på:	  Facebook,	  LinkedIn	  og	  Twitter	  

	  

	  

BROEN	  -‐	  hjælper	  udsatte	  børn	  til	  en	  aktiv	  fritid	  


