
 

Sidste nyt – oktober 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. Vi håber, at I også vil klikke 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”. 

 Logo 

Broen Danmark arbejder med at finde et nyt logo. Broen Danmarks logo er ikke nemt at bruge i 

forskellige sammenhænge – der er for mange farver, teksten bliver ulæselig, når den bliver trykt 

på t-shirts og lignende osv. osv. Vi har bedt Lars Nybroe fra Broen Herlev komme med forskellige 

forslag, som vi efterfølgende vil sende ud til jer, så vi kan få jeres bud på det bedste logo. Til jer, 

der tænker på at lave pr materiale med logo (Aalborg, Esbjerg), så vil det være fint at vente lidt 

endnu. Har I allerede noget godt pr-materiale med logo, så skal I roligt fortsætte med at bruge det, 

indtil der er behov for at lave nyt. 

 Hjemmeside 

Den længe ventede hjemmeside er ”næsten” klar. Henrik og Rune arbejder med at flytte data fra 

de eksisterende hjemmesider til de nye. Tanken er, at der bliver en bedre sammenhæng mellem 

de efterhånden mange Broen-hjemmesider, så man kan se, at vi hører sammen og arbejder med 

samme formål. Det vil blive lettere at holde sig orienteret om, hvad der sker på tværs af 

lokalafdelingerne og hente inspiration fra hinanden. Sponsorer vil også få mere synlighed. 

Vi har også prioriteret en opbygning, så vi lettere kan hjælpe med at opdatere lokalafdelingernes 

hjemmesider i samarbejde med jer. Det bliver fortsat muligt for jer selv at redigere foreningens 

hjemmeside. Vi skal bare vide, hvem i lokalafdelingen, der skal knyttes til som bruger, så I kan 

redigere. Såfremt hjemmesiden ”kun” skal fungere som en oplysningsside med mail og 

kontaktoplysninger, vil Henrik sørge for, at de rigtige oplysninger er opdateret. Henrik vil kontakte 

jer inden der sker noget revolutionerende. 

I kan orientere Jer på den nye hjemmeside på adressen http://avivoo.com/broen. Siden er ikke 

helt færdig, men I kan få et indtryk af, hvordan den kommer til at se ud. Hvis I mangler nogle 

http://avivoo.com/broen


oplysninger om jer selv, artikler, nyheder eller andet, så kontakt enten Henrik eller Rune. Vi 

mangler stadig nogle postadresser på enkelte foreninger. De foreninger, hvis adresse ikke figurerer 

på hjemmesiden, bedes sende deres adresse til Henrik eller Rune. 

 Mail 

Desuden skal vi i forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside tage nogle forholdsregler med 

hensyn alle mailkonti for Broen. Vores nuværende webhotel hos One.com kan ikke bruges til den nye 

hjemmeside-struktur, så derfor skifter vi til et andet webhotel, hvor vores mail-system også skal køre 

fremover. Vi vil fortsætte med de samme mail-adresser i Broen, som vi har nu. Det vil også fortsat være 

muligt at knytte nye mailadresser til en lokalafdeling og at få videresendt automatisk til en anden 

mailadresse. 

Men flytningen betyder, at alle, som udelukkende bruger adgang til sin Broen-mail via webmail hos 

One.com, og som har mails liggende der, som de ønsker at gemme, skal sikre disse mails. Det kan ske ved at 

sende dem videre til en anden mailkonto, for eksempel en privat mailkonto. 

Hvis du allerede får dine Broen-mails videresendt til en anden mailkonto, eller åbner dine Broen-mails i 

mailprogram som f.eks Outlook, sker der ikke noget med dine mails. 

 Ansøgning / Bikubenfonden 

Vi har stadigvæk midler fra Bikubenfonden. Vi vil bede jer om at benytte ansøgningsskemaet, 

budgetskemaet og registreringsskemaet, når I søger om midler fra puljen. Vi hjælper gerne med at 

udfylde skemaerne. 

 Pr materiale 

Flere foreninger er begyndt at bruge diverse former for pr materiale – senest har Broen Struer 

lavet et banner med logo, som blev brugt på den nationale frivillighedsdag. Se hjemmesiden: 

www.broen-struer.dk / www.broen-danmark.dk. Broen Esbjerg er ved at få lavet trøjer med logo, 

Broen Vordingborg har fået lavet en ”bande” med logo – se: www.broen-vordingborg.dk, og Broen 

Aalborg barsler med t –shirts. Gode ideer til synliggørelse af Broens tilstedeværelse i 

lokalsamfundet. 

 Konference 2014 

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

netværksdage, hvor der – også - bliver mulighed for at udveksle erfaringer. Programmet følger. 

Har I gode ideer, så må I gerne melde tilbage! 

 

http://www.broen-struer.dk/
http://www.broen-danmark.dk/
http://www.broen-vordingborg.dk/


 Liste over lokalafdelinger 2014 

Den 1. oktober 2013 er der broer i følgende kommuner: 

Aalborg 

Mariagerfjord 

Struer 

Horsens 

Vejle 

Esbjerg 

Tønder 

Sønderborg 

Odense 

Nyborg 

Svendborg 

Næstved 

Vordingborg 

Køge 

Guldborgsund 

Herlev  

Broen Danmark er i kontakt med Maribo, Fredensborg, Viborg, Fredericia og Haderslev kommune. 

 

Vi håber, at I må få en rigtig god weekend – og god ferie til jer der holder fri i uge 42. 

Mange hilsner: 

Sonia Muras, Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

Broen Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 

 



 

 

 

 


