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Oktober	  2016	  

	  

• Nyhedsbrev	  
Kære	  alle!	  

Vi	  fornemmer,	  at	  I	  har	  travlt!	  Nye	  tal	  viser,	  at	  forskellen	  mellem	  dem	  som	  har,	  og	  dem	  som	  ikke	  
har,	  er	  blevet	  større	  i	  2016.	  Uligheden	  i	  indtægter	  gør,	  at	  de	  mest	  økonomisk	  og	  socialt	  udfordrede	  
familier	  har	  det	  hårdt	  i	  dagens	  Danmark.	  Aldrig	  har	  lokalforeningerne	  i	  BROEN	  hjulpet	  så	  mange	  
børn	  og	  unge	  i	  gang	  med	  en	  aktiv	  fritid.	  I	  2015	  hjalp	  BROEN	  samlet	  set	  mindst	  3.074	  børn	  og	  unge,	  
og	  vurderet	  efter	  besøg	  hos	  jer	  og	  ansøgninger	  i	  forbindelse	  med	  jeres	  aktiviteter,	  så	  nærmer	  
tallet	  sig	  nok	  nærmere	  4.000	  for	  2016.	  Det	  er	  på	  den	  ene	  side	  sørgeligt,	  at	  så	  forholdsvis	  mange	  
har	  brug	  for	  hjælp,	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  det	  fantastisk	  at	  være	  vidne	  til	  det	  engagement,	  som	  I	  
viser	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  og	  for	  at	  tilbyde	  udsatte	  børn	  en	  meningsfuld	  fritid.	  

På	  vores	  hjemmesider	  fortæller	  vi	  nogle	  af	  alle	  de	  gode	  historier,	  som	  dukker	  op	  i	  forbindelse	  med	  
dem,	  som	  I	  hjælper.	  Se	  eksempelvis	  den	  lille	  film	  hos	  BROEN	  Lolland,	  hvor	  fodboldpigen	  Judith	  
fortæller	  om	  den	  forskel,	  det	  gør	  for	  hende	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fodboldhold.	  

	  
• Årskonferencen	  2017	  

BROEN	  Danmark	  planlægger	  årskonference	  fredag	  den	  24.	  marts	  og	  lørdag	  den	  25.	  marts	  2017.	  
Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  –	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer!	  Rammerne	  er	  de	  samme	  som	  i	  2016	  –	  Best	  
Western	  /	  Jørgensens	  Hotel	  i	  Horsens	  i	  tidsrummet	  fra	  fredag	  eftermiddag	  til	  lørdag	  middag.	  

Vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  programmet,	  og	  i	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  gerne	  have	  forslag	  til	  emner	  
fra	  jer.	  

Generalforsamlingen	  i	  BROEN	  Danmark	  kommer	  igen	  til	  at	  foregå	  umiddelbart	  op	  til	  konferencen.	  

• Samarbejder	  

Headspace:	  BROEN	  Danmark	  har	  indgået	  en	  samarbejdsaftale	  med	  Det	  Sociale	  Netværk,	  som	  
driver	  Headspace-‐centre	  flere	  steder	  i	  landet,	  bl.a.	  i	  Esbjerg,	  Horsens,	  Odense	  og	  Aalborg,	  hvor	  
BROEN	  også	  er	  til	  stede.	  Headspace	  tilbyder	  gratis	  og	  anonym	  rådgivning	  og	  støtte	  til	  sårbare	  unge	  
i	  alderen	  12	  –	  26	  år.	  Aftalen	  går	  på	  gensidig	  henvisning	  til	  hinandens	  tilbud,	  hvor	  begge	  tilbud	  
findes.	  Find	  mere	  om	  Headspace:	  http://www.headspace.dk	  



2	  
	  

Fritidspuljen:	  Dansk	  Flygtningehjælp,	  som	  administrerer	  Fritidspuljen	  til	  at	  støtte	  flygtningebørn	  
og	  –unge	  op	  til	  30	  år,	  har	  bedt	  BROEN	  Danmark	  om	  at	  hjælpe	  med	  at	  formidle	  kendskabet	  til	  
puljen.	  Der	  kan	  støttes	  med	  kontingent	  op	  til	  kr.	  1.200	  og	  udstyr	  op	  til	  kr.	  500.	  Puljen	  kan	  desværre	  
ikke	  søges	  til	  asylansøgere.	  Find	  mere	  om	  Fritidspuljen:	  https://fritidspuljen.flygtning.dk	  

• Nye	  lokalforeninger	  	  

Den	  1.	  november	  2016	  er	  der	  stiftende	  generalforsamling	  i	  BROEN	  Varde.	  BROEN	  Varde	  er	  
nummer	  23	  på	  listen,	  og	  vi	  håber	  at	  I	  ”gamle”	  foreninger	  vil	  tage	  godt	  imod	  og	  hjælpe	  med	  alle	  
jeres	  erfaringer	  –	  gode	  som	  dårlige.	  

Der	  har	  været	  afholdt	  møder	  i	  Ringkøbing-‐Skjern	  Kommune,	  hvor	  der	  er	  stor	  interesse	  for	  at	  
starte.	  En	  gruppe	  frivillige	  er	  ved	  at	  være	  klar,	  behovet	  er	  stort,	  og	  de	  geografiske	  udfordringer	  i	  
landets	  arealmæssigt	  største	  kommune	  drøftes,	  så	  hele	  kommunen	  tilgodeses	  fra	  starten.	  
Hedensted-‐	  og	  Vordingborg-‐modellen	  er	  blevet	  præsenteret	  –	  her	  er	  der	  repræsentanter/	  
kontaktpersoner	  i	  alle	  dele	  af	  kommunen.	  På	  den	  måde	  er	  lokalkendskabet	  til	  foreningslivet	  stort,	  
og	  hjælpen	  til	  den	  enkelte	  familie	  kan	  målrettes	  i	  lokalområdet.	  

• Konference	  om	  stærke	  fællesskaber	  og	  radikalisering	  

BROEN	  Tønder,	  Certa	  og	  Tryg	  Fonden	  holder	  konference	  den	  1.	  december	  kl.	  16	  –	  20	  i	  Tønder	  på	  
ECCO	   Konference	   Center,	   hvor	   temaet	   er	   ”Styrkelse	   af	   de	   stærke	   fællesskaber”.	   Der	   bliver	   sat	  
fokus	  på	  samarbejde	  om	  forebyggelse	  og	  muligheder	  frem	  for	  isolation,	  dårlig	  trivsel	  og	  risiko	  for	  
radikalisering.	  BROEN	  Tønder	  inviterer	  en	  lang	  række	  samarbejdspartnere	  til	  konferencen.	  

Alle	  i	  BROEN-‐familien	  er	  selvfølgelig	  velkomne	  til	  at	  deltage	  i	  konferencen.	  Tag	  din	  lokale	  politiker	  
eller	   embedsmand/-‐kvinde	   under	   armen	   og	   kom	  med	   til	   en	   aften,	   som	   giver	   ny	   inspiration	   til	  
samarbejdet	  på	  tværs	  af	  det	  offentlige	  og	  civilsamfundet.	  

Det	  er	  gratis	  at	  deltage.	  Tilmelding	  til	  rune@broen-‐danmark.dk	  senest	  d.	  18	  november.	  

• Feriehjælp	  

I	  samarbejde	  med	  Bikubenfonden	  lykkedes	  det	  for	  BROEN	  at	  opfylde	  212	  børn	  og	  unges	  ønske	  om	  
en	  aktiv	  sommerferie.	  I	  har	  været	  gode	  til	  at	  spotte	  de	  børn,	  som	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  
deltage	  i	  de	  mange	  forskellige	  tilbud,	  der	  blev	  udbudt	  hen	  over	  sommeren.	  Aktiviteterne	  har	  været	  
meget	  forskellige	  med	  fodboldskoler	  og	  spejderlejre,	  som	  de	  mest	  populære	  aktiviteter.	  Tilbuddet	  
om	  en	  aktiv	  ferie	  er	  også	  tænkt	  som	  en	  indgang	  til	  foreningslivet,	  for	  de	  børn	  som	  ikke	  allerede	  var	  
medlem	  af	  en	  forening.	  Og	  ferieaktiviteterne	  har	  den	  sideeffekt,	  at	  børnene	  har	  en	  god	  historie	  
med	  mange	  fine	  oplevelser,	  som	  de	  kan	  fortælle	  om,	  når	  de	  møder	  op	  i	  skolen	  efter	  endt	  
sommerferie.	  
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• Godt	  afsted	  –	  BROEN	  til	  en	  aktiv	  fritid	  

BROEN	  Danmark	  har	  en	  pulje,	  som	  er	  finansieret	  gennem	  midler	  fra	  Satspuljen.	  Vi	  kalder	  den	  
”Godt	  afsted	  –	  BROEN	  til	  en	  aktiv	  fritid”.	  Puljen	  er	  for	  børn	  og	  deres	  forældre,	  hvor	  der	  er	  
mulighed	  for	  at	  give	  familien	  en	  samlet	  oplevelse	  –	  eksempelvis	  et	  familiekursus	  på	  en	  højskole,	  en	  
miniferie,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  træffe	  nye	  kammerater,	  et	  pusterum	  fra	  en	  hverdag,	  som	  er	  
præget	  af	  en	  alt	  for	  stram	  økonomi,	  sygdom	  osv.	  Efterfølgende	  tilbydes	  børnene	  et	  aktivt	  fritidsliv	  
i	  en	  lokal	  forening,	  hvor	  aktiviteterne	  matcher	  børnenes	  ønske.	  Kontakt	  sekretariatet	  for	  at	  høre	  
mere	  om	  puljens	  formål	  og	  økonomiske	  rammer.	  

• Medlemsorganisation	  og	  sponsorkonto	  

Vi	  er	  nået	  op	  på	  136	  medlemmer	  af	  BROEN	  Danmark	  og	  ca.	  80	  gavegivere	  á	  mere	  end	  200	  kr.	  Det	  
er	  en	  stor	  fremgang	  siden	  sidste	  nyhedsbrev.	  Desværre	  er	  det	  ikke	  nok	  til	  at	  opfylde	  kravet	  til	  
godkendelse	  hos	  SKAT,	  som	  kræver	  minimum	  200	  medlemmer	  og	  200	  gavegivere/donationer	  af	  
beløb	  over	  200	  kr.	  

Fordelen	  for	  os	  alle	  ved	  en	  godkendelse	  er,	  at	  vi	  bliver	  en	  fradragsberettiget	  organisation,	  som	  
virksomheder	  og	  privatpersoner	  kan	  støtte	  og	  samtidig	  opnå	  et	  skattefradrag.	  Det	  kan	  kun	  ske	  
gennem	  BROEN	  Danmark,	  så	  derfor	  skal	  medlemmer	  og	  donationer	  registreres	  her,	  hvis	  vi	  skal	  
gøre	  os	  håb	  om	  at	  komme	  på	  listen	  over	  godkendte	  foreninger	  hos	  SKAT.	  

Skaf	  medlemmer:	  Vi	  må	  derfor	  fortsætte	  indsatsen	  for	  at	  skaffe	  flere	  medlemmer,	  og	  det	  håber	  vi,	  
at	  I	  vil	  hjælpe	  os	  med.	  Det	  koster	  100	  kr.	  om	  året	  at	  være	  medlem,	  og	  det	  sker	  via	  BROEN	  
Danmarks	  hjemmeside.	  Man	  kan	  ved	  oprettelsen	  af	  medlemskab	  vælge,	  at	  medlemskabet	  skal	  
støtte	  en	  bestemt	  lokalforening.	  Hvis	  I	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  tilmelding	  foregår,	  så	  kontakt	  os.	  

Brug	   sponsorkontoen:	   Økonomiske	   gaver	   og	   sponsorater	   skal	   også	   registreres	   via	   BROEN	  
Danmark	  for	  at	  tælle	  med	  over	  for	  SKAT.	  Indbetalingen	  skal	  ske	  til	  vores	  sponsorkonto	  i	  Middelfart	  
Sparekasse	   på	   reg.nr.:	   1685	   kontonr.:	   3225815231.	   Ved	   indbetalingen	   angives,	   om	   støtten	   er	  
øremærket	  til	  en	  bestemt	  lokalforening	  af	  BROEN,	  hvorefter	  beløbet	  overføres	  til	  lokalforeningens	  
konto.	  

For	   at	   hjælpe	   det	   på	   vej	   vil	   vi	   sørge	   for,	   at	   det	   er	   denne	   sponsorkonto,	   som	   angives	   på	  
hjemmesiden	  hos	  alle	  lokalforeninger	  i	  stedet	  for	  lokalforeningens	  konto.	  

MobilePay:	   Ved	   events	   kan	   I	   med	   fordel	   anvende	   BROEN	   Danmarks	   MobilePay-‐ordning	   til	   at	  
modtage	   mindre	   donationer.	   Nummeret	   er	   22848576.	   Ved	   overførsel	   kan	   giveren	   skrive	   en	  
kommentar	  om,	  hvilken	  lokalforening	  eller	  hvilket	  arrangement,	  som	  donationen	  gives	  til.	  

BROEN	  Danmark	  er	  godkendt	  hos	  Indsamlingsnævnet	  til	  at	  foretage	  sådanne	  indsamlinger.	  
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• CSR-‐materiale	  

Husk	  vores	  CSR-‐materiale,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  få	  et	  samarbejde	  i	  gang	  med	  lokale	  virksomheder	  
om	   donationer	   eller	   partnerskaber.	   Folderen	   finder	   I	   på	   vores	   hjemmeside,	   og	   I	   kan	   få	   den	  
tilsendt,	  hvis	  I	  ønsker	  det.	  

• Status	  2015	  

Statusrapporten	  for	  2015	  finder	  I	  også	  på	  hjemmesiden,	  og	  I	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  eksemplarer	  
tilsendt.	  Det	  er	  et	  fint	  materiale	  til	  eksempelvis	  lokale	  politikere	  og	  sponsorer.	  

• Input	  til	  bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  for	  BROEN	  Danmark	  modtager	  også	  gerne	  input	  fra	  jer	  i	  lokalforeningerne,	  hvis	  I	  har	  
emner,	  som	  kan	  have	  betydning	  for	  flere	  lokalforeninger.	  

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	  


