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Maj 2017 

 

• Nyhedsbrev til BROEN-lokalforeninger 

Kære alle! 

Håber I har det godt rundt om i landet – vi fornemmer, at der sker rigtig meget, og at I er 

involveret i mange spændende arrangementer, overrækkelse af donationer og nye tiltag. Vi følger 

med på sidelinjen og hjælper gerne, hvis der er brug for  det – bare sig til! ☺ 

Der sker også lidt nyt her i sekretariatet. Rune Løgstrup har sagt ja til et nyt job. Han skal fra den 1. 

juni arbejde i Socialstyrelsen, som har hjemme i Odense. Tillykke til Rune – og måske ikke så dårligt 

at kende én, som arbejder lige præcis dér. Vi ønsker Rune held og lykke med de nye udfordringer. 

Det betyder, at henvendelser til Rune bliver viderestillet til Henrik og Erik. Vi vil gøre vores bedste 

for at hjælpe med de områder, som Rune havde ansvaret for. Hvis I er i tvivl om, hvad det betyder 

for jer, så kontakt os. 

 

• Folkemødet på Bornholm 2017 

BROEN Danmark deltager ved årets Folkemøde på Bornholm. I år samarbejder vi med flere 

forskellige organisationer om arrangementer. Dansk Håndboldforbund sætter fokus på, hvorfor 

man vælger at være frivillig i idrætsforeninger under overskriften ”Frivillig – for CV’et eller for 

andre?” – her er BROEN inviteret til at deltage i debatten. Sammen med GAME, DGI, 

Psykiatrifonden og LOS (opholdssteder) er BROEN arrangør af debat og workshop med titlen 

”Inklusion af udsatte børn og unge i fritidsaktiviteter”. Og endelig er BROEN Danmark arrangør af 

en event, hvor cykelløbet ”BROEN Danmark Rundt 2017” sendes af sted fra Folkemødet på kryds 

og tværs gennem Danmark til slutpunktet i Skagen. 

 

• BROEN Danmark Rundt 2017 

Som tidligere omtalt her i nyhedsbrevet er BROEN Danmark med til at arrangere et 

velgørenhedscykelløb, der både skal skabe opmærksomhed om udsatte børns fritidsaktiviteter og 

samle penge ind til det fortsatte arbejde. Løbet kommer til at bestå af ca. 25 frivillige personer fra 

politik, organisationer og erhvervsliv, der vil bruge en uge på at cykle for sagen. 
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Holdet får følge af frivillige servicefolk på motorcykel og i følgebil, og det sendes af sted fra 

Folkemødet på Bornholm søndag den 18. juni og ender i Skagen fredag den 23. juni til Sankt Hans. 

Undervejs passeres følgende lokalforeninger af BROEN: Køge, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, 

Svendborg, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Varde, Silkeborg, Mariagerfjord og Aalborg. I alt kører 

holdet ca. 1.000 km, og de berørte lokalforeninger er ved at planlægge lokale events langs ruten. 

Hvis I vil bakke op om de lokale arrangementer, så kontakt den pågældende lokalforening eller 

Henrik på sekretariatet (henrik@broen-danmark.dk). 

Tovholder på cykelløbet er Flemming Bøgely, der driver en virksomhed i Silkeborg med aktiviteter 

over hele Danmark og Sverige. OK er med som hovedsponsor. 

 

• Nye lokalforeninger  

BROEN Høje-Taastrup er nu en del af BROEN Danmark. BROEN Høje-Taastrup havde stiftende 

generalforsamling den 21. marts, og 7 friske folk er klar til at hjælpe trængte børn og unge i 

kommunen. BROEN Høje – Taastrup er i tæt samarbejde med kommunen, som støtter 

lokalforeningen økonomisk fra dag 1. 

I øjeblikket har vi kontakt til Slagelse og Holbæk kommuner. De første møder er afholdt i Slagelse, 

og vi besøger Holbæk i august. 

 

• Feriehjælp 

Også i 2017 kan BROEN Danmark tilbyde Feriehjælp til børn og unge, som ikke har mulighed for at 

deltage i fodboldskoler, spejderlejr og andre fine aktiviteter i ferien. I år er målgruppen børn og 

unge i alderen 12 – 17 år, og der et loft på ansøgningen til det enkelte barn på 1000,-  

Betingelserne er udformet af Bikubenfonden, som støtter initiativet. Kontakt Erik: Erik@broen-

danmark.dk i forbindelse med spørgsmål til puljen, samt ansøgningsskema. 

 

• Godt afsted – BROEN til en aktiv fritid 

Gennem det sidste års tid har ca. 50 børn og voksne modtaget et tilskud til et pusterum fra 

dagligdagen. Det er familier, som er hårdt ramt grundet sygdom, dødsfald, ulykkelige skilsmisser 

og andre forhold, som gør det at tænke i ferie urealistisk pga. dårlig økonomi.  
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Midlerne er nu brugt, og puljen er derfor lukket! Vi holder øje med, om der tilbydes nye puljer, 

som vi kan søge og tilbyde lignende aktiviteter. 

 

• Input til bestyrelsen 

Bestyrelsen for BROEN Danmark modtager gerne input fra jer i lokalforeningerne, hvis I har emner, 

som kan have betydning for flere lokalforeninger. 

Kommende møder i 2017: 4. september og 26. november. 

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

sekretariatet. 

 

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 
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