
 

Oktober 2014 

 

 Nyhedsbrev 

Kære alle. 

Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere 

måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange indendørs aktiviteter- det 

kan ses på antallet af børn og unge, som I hjælper. Antallet er støt stigende, hvilket er lidt 

sørgeligt, at der er så mange familier, som har svært ved at klare sig selv. 

 Fattigdom i Danmark 

Regeringen har defineret ”fattigdom i Danmark”. Definitionen lyder således ”hvis en person tre år i 

træk tjener eller modtager ydelser op til eller under 50 % af medianindkomsten, er man fattig. Det 

svarer til 103.200 kroner om året efter skat for en enlig og ca. 156.000 kroner for par.” I denne 

kategori, som betegnes som langtidsfattige er der ca. 40.000 personer, heraf ca. 8.000 børn, og 

det er blandt andet disse tal, der bliver nævnt mange steder i dag. Ser man på antallet, som bliver 

ramt af ”korttids fattigdom”, hvilket er de personer som lever under grænsen, er tallet ca. 166.000 

personer om året. ( Kilde: Rådet for socialt udsatte – årsrapport 2013). 

De tilbagemeldinger, vi får fra jer tyder på, at behovet for at modtage hjælp er stigende. Det 

skyldes nok flere forskellige ting – blandt andet, at ud over de ”langtidsfattige”, er rigtig mange 

personer ramt af dagpengereformen, og samtidig er kommunernes viden om jeres eksistens 

blevet mærkbar. Heldigvis er der initiativer i kommunerne, som tilgodeser målgruppen, og flere 

kommuner er positive i forhold til at arbejde sammen med frivillige foreninger, som hjælper den 

samme målgruppe. Mere om det i afsnittet om ” Puljen til fremme af samarbejder mellem 

kommuner og frivillige organisationer”. 

Med hensyn til kommunerne så får I rigtig mange roser fra kommunale samarbejdspartnere. Jeg 

var i Haderslev til møde med kommunale medarbejdere i forskellige afdelinger og med forskellige 

funktioner(AKT, pædagogisk- psykologisk rådgivning, integration m.fl. ), og her var meldingen ” Det 

virker bare det der Broen”. Det er dejligt at høre, og et stort klap på skulderen til jer. 

Hans Søgaard har skrevet en kommentar om børnefattigdom i Den Korte Avis: 

http://denkorteavis.dk/2014/op-mod-100-000-born-i-danmark-er-fattige/  



 

 Broen Danmark søger midler i ”Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold” 

Broen Danmark har søgt midler fra”puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og 

frivillige organisationer”. Kort fortalt er det midler, som skal bruges til at styrke samarbejdet 

mellem lokalafdelingerne og kommunerne i perioden fra december 2014 og til december 

2017. Der er ikke direkte midler til lokalforeningerne, men vores tanke er, at projektperioden 

skal bruges til at udarbejde modeller, som sikrer lokalforeningerne støttemuligheder, der 

rækker ud over § 18 midlerne. En form for ”kommunalt grundtilskud”. Eksempler på 

nuværende samarbejdsaftaler: 

1) Broen Horsens modtager 100.000.- om året fra § 18 puljen og 150.000.- via det kommunale 

budgetforlig. I alt 250.000 fra Horsens Kommune. 

2) Broen Vejle har lavet et samarbejde med Vejle Kommune, hvor Projekt Fritidspas hjælper 

børn og unge i belastede områder (60 børn pr.1.september 2014), og Broen Vejle støtter 

børn og unge i den øvrige del af kommunen (ca.150 børn og unge). Der er jævnligt møder 

mellem Broen Vejle og Vejle Kommune. Her kan man sige, at Vejle Kommune ”tager 

toppen” af antallet af børn og unge, som har brug for hjælp, hvor Broen Vejle før var ene 

om at hjælpe børn fra målgruppen. 

3) Broen Vordingborg har aftalt møde med Kultur- og Fritidschefen om yderligere støtte ud 

over de 40.000, som forvaltningen donerede tidligere på året. 

Andre former for samarbejde findes, og nye er på vej. Når det er sagt, så skal det også siges, at 

eksempelvis Broen Odense har store udfordringer med et kommunalt samarbejde. Næsten 300 

børn og unge bliver hjulpet til en aktiv fritid i kommunen – i samarbejde med medarbejdere fra 

Odense Kommune, og alligevel drypper der kun ganske få midler ind på kontoen (11.000 kroner i 

2013). 

Vi vil vende tilbage, når vi får svar på vores ansøgning – sikkert sidst på året. 

 

 2412Run – noget for jer? 

Løb julen ind – og støt udsatte børn og unge. Først motion og derefter den gode julemad. Broen 

Danmark vil gerne præsentere et nyt koncept i samarbejde med OK benzin og olie. 

Broen Horsens har indgået et samarbejde med løbeklubben Atletica Horsens om at fortsætte 

juleløbet 2412Run, der har været afholdt siden 2007 på initiativ af lokal løber. Løbet foregår om 



formiddagen den 24. december, og alle kan deltage og gå eller løbe en (eller flere) ture rundt om 

den lokale sø. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. Sponsorer kan give støtte ved at 

betale et beløb pr omgang eller et fast beløb. Deltagerne kan lægge et valgfrit bidrag på dagen. 

Al støtte går til lokalafdelingen af Broen. OK vil gå ind som sponsor for 3 lokale udgaver af 

2412Run. I øjeblikket er der – ud over i Horsens - planer om et løb i Vejen. Der er altså mulighed 

for, at en 3. afdeling kan afholde løbet lokalt og modtage støtten fra OK. 

Kontakt Henrik for at høre mere. 

 

 Medlemsorganisation 

 

Flere af lokalafdelingerne har efterlyst større ensartethed i forhold til indmeldelse af medlemmer. 

For at retningslinjerne er ens over hele landet, så har vi besluttet, at et medlemskab koster 100,- 

og et støttemedlemskab, som man opnår ved en donation til den lokale Broen, koster minimum 

200,-. Hvis frivillige i Broen gerne vil være medlem, kan medlemsskabet eventuelt betales af jeres 

lokale foreningskasse. I er selvstændige foreninger, så I bestemmer selv reglerne for kontingentfrie 

medlemmer. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt, at vi får registreret både medlemmer og bidragsydere 

centralt, hvorfor vi vil oprette særskilte kontonumre til både kontingentindbetaling fra 

medlemmer og til donationer fra bidragsydere. Inden længe vil vi også oprette et 

indmeldelsesmodul på hjemmesiden, så man kan melde sig ind elektronisk.  

Indtil vi får kørt vores registreringssoftware ind er det vigtigt, at I registrerer alle medlemmer og 

alle donationer, så vi kan føre dem ind i et samlet register. 

Vi venter tilbage med oplysninger angående medlemsorganisationen løbende, så I er opdateret 

om arbejdsgangene.  

 

 Samarbejde med Erhvervsguiderne – en ny mulighed for 

matchning 

Igennem vores netværk i CFSA (Center for Socialt Ansvar) har vi afsøgt en oplagt samarbejdsform 

med Erhvervsguiderne. Samarbejdet går kort ud på, at lokalforeningerne i nedenstående byer kan 

etablere et samarbejde med Erhvervsguiderne i følgende byer:  



Odense/Midtfyn, Guldborgsund, Køge, Næstved, Vordingborg, Aalborg, Sønderborg, Esbjerg, Vejle, 

Hvis lokalafdelinger i disse byer har kontakt til en ung, som kan have brug for en erhvervsrettet 

indsats, så kan man kontakte Sandra Helene Svendsen fra Erhvervsguiderne på enten shs@cfsa.eu 

eller telefon 51 40 82 50. Herefter vil Sandra stå for det videre forløb. Læs mere om 

Erhvervsguiderne på www.erhvervsguiderne.dk.  

 

 Konference i november 

Broen Danmark afholder en konference i november. Titlen er ”Udsatte børn og veje til en aktiv 

fritid”. Sæt kryds i kalenderen den 17. november fra 9.45 – 15.00. Programmet er ikke helt klar, 

men I får invitationen, som den ser ud lige nu. Vi vil opfordre jer til at invitere en god 

samarbejdspartner i kommunen med (f. eks et byrådsmedlem eller en kommunal nøgleperson). 

Vi arbejder på de sidste aftaler og håber på at sende invitation og program ud i den kommende 

uge. 

 

 Ansøgning 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. 

Broen Danmark er i gang med at finde flere samarbejdspartnere blandt de store fonde – blandt 

andre: 

 Velux 

 Bikubenfonden (en fortsættelse af det nuværende samarbejde). 

 AP Møller 

 Oak Foundation 

 Novo  

 Ole Kirks Fond 

mailto:shs@cfsa.eu
http://www.erhvervsguiderne.dk/


Er I usikre på, om det vil være en god idé at søge en fond, som er landsdækkende, og at vi på 

den måde kan komme til at ”gå hinanden i bedene”, så kontakt os, så vi kan koordinere 

ansøgningerne.  

 Liste over lokalafdelinger 2014 

Den 24. juni 2014 er der Broer i følgende kommuner (set fra toppen af Danmark!): 

 Aalborg 

 Mariagerfjord 

 Struer 

 Horsens 

 Vejle 

 Silkeborg 

 Esbjerg 

 Vejen 

 Haderslev 

 Tønder 

 Sønderborg 

 Odense 

 Nyborg 

 Svendborg 

 Næstved 

 Vordingborg 

 Køge 

 Guldborgsund 

 Lolland 

 Herlev 

 

Mange hilsner: 

Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

Broen Danmark, Allegade 2, 8700 Horsens 

www.broen-danmark.dk 


