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September 2015 

 

 Nyhedsbrev 

Kære alle! 

Håber at I alle har nydt sommeren, og at I har mod på et travlt efterår. Der er mange udfordringer, 

som kræver en ekstra indsats og hvor samarbejde på tværs af humanitære organisationer, 

kommunale forvaltninger og private initiativer vil kunne være med til at gøre en forskel for folk i 

nød. 

Et eksempel på et samarbejde i forhold til børn og unge fra flygtningefamilie er etableret i 

Silkeborg, hvor BROEN Silkeborg arbejder sammen med Silkeborg Kommunes integrationsafdeling, 

DGI, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors. Tanken er at hjælpe familierne i gang med et aktivt liv 

frem for at være passiv i ventetiden, til der er truffet en afgørelse for den nære fremtid. Børnene 

vil blive tilbudt et aktivt fritidsliv i det foreningsliv, som findes i Silkeborg kommune, og familierne 

vil blive støttet i forhold til deres situation som flygtninge i Danmark. 

Og så er der jo alle de børn og unge, som I allerede hjælper. Et eksempel på at I er en uvurderlig 

samarbejdspartner, og at uligheden i Danmark ikke er blevet bedre, kan vi se hos BROEN Nyborg. 

BROEN Nyborg hjalp i 2014 143 børn og unge, og nu et halvt år efter er dette tal på 238. 

Tankevækkende og lidt sørgeligt, at så mange har brug for støtte til et helt almindeligt fritidsliv. Og 

tallet for dem, som har brug for lidt hjælp til en almindelig hverdag, vil givetvis stige. 

 

 Statusrapport 

Vi har afsluttet rapporten med en samlet status for 2014 på baggrund af oplysninger fra jer i 

lokalafdelingerne. De faktuelle tal, som vi kan trække ud af jeres registreringsark, er med til at 

synliggøre – og muliggøre – vores ansøgninger til de landsdækkende fonde. 

Her er nogle tal fra rapporten: 

 BROEN består nu af 20 lokalafdelinger mod 17 ved udgangen af 2013. 

 Samlet set blev der i 2014 støttet 2.511 børn og unge af BROEN. Tallet for 2013 var 1.599, 

så der er tale om en stigning på 57 %. 

 Antallet af frivillige i lokalafdelingerne nåede i 2014 op på 137 mod 94 ved udgangen af 

2013 - en stigning på 46 %. 
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Se mere i den vedhæftede fil ”Statusrapport 2014”. Ønsker I at få eksemplarer tilsendt – så sig til! 

 

 Lad os fortælle de gode historier 

Vi vil gerne fortælle flere af de mange gode historier fra jer i lokalafdelingerne. Kender I nogle 

(børn, forældre, foreningsledere, samarbejdspartnere mfl.), der vil fortælle om den forskel, som 

BROEN betyder for netop dem, vil vi gerne samle historierne sammen til brug i forbindelse med 

omtale på vores hjemmesider, eller til indslag i radio, tv og aviser. Det skal selvfølgelig ske i 

overensstemmelse med etikken i forhold til at beskytte børnene og deres familier, f.eks. ved at 

omtale børn og forældre i anonym form. 

 

 Fællesskabsprisen 2015 

Hans Søgaard og BROEN Danmark var en af de 10 modtagere af årets Fællesskabspris. Det er en 

stor anerkendelse af den betydning, som BROEN har ved at hjælpe udsatte børn og unge ind i 

sociale fællesskaber med andre børn og unge. Så derfor skal der lyde et stort tillykke til os alle med 

prisen og tak for hjælpen med at bakke op! Vi oplever, at det giver en god opmærksomhed på 

vores indsats, når vi er indstillet til en pris. 

 

 DGI’s pulje ”Foreningsliv for alle” 

Vær opmærksom på, at DGI stadigvæk har puljen ”Foreningsliv for alle”. Find mere på DGI`s 

hjemmeside Her er en rigtig god mulighed for at hjælpe børn og unge i gang med en aktiv fritid. 

Puljen er også et tilbud til børn fra flygtningefamilier, som ønsker en aktiv fritid. Det særlige med 

puljen er, at det er den enkelte idrætsforening, som I arbejder sammen med, som skal søge 

midlerne. Måske kan I skubbe lidt bag på idrætsforeningerne? 

 

 Medlemsorganisation 
 

Vi håber, at I fortsat vil gøre en aktiv indsats for at skaffe flere personlige medlemmer af BROEN 

Danmark. Vi er nu oppe på ca. 140 medlemmer, men vi skal gerne nå op mod de 200. Det er vigtigt 

af hensyn til at opnå godkendelse hos SKAT som en fradragsberettiget organisation, og det vil 

komme alle lokalafdelinger til gavn. 
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Det koster 100 kr. om året at være medlem, og medlemskabet bakker op om indsatsen i alle 

lokalafdelingerne. 

Indmeldingen kan ske via BROEN Danmarks hjemmeside. 

Økonomiske gaver og sponsorater skal også registreres via BROEN Danmark, hvorefter pengene 

overføres til lokalafdelingen. Indbetalingen skal ske til Middelfart Sparekasse på reg.nr.: 1685 

kontonr.: 3225815231. Ved indbetalingen skal det angives, hvis støtten er øremærket til en 

bestemt lokalafdeling af BROEN. 

Deadline i forhold til at søge SKAT om godkendelse i forhold til ligningsloven er d. 1. oktober. Hvis 

vi får et afslag, må vi kæmpe videre næste år og gøre processen nemmere og mere forståelig for 

alle. Der er ingen tvivl om, at en godkendelse vil give alle afdelinger en stor fordel i forhold til den 

fremtidige finansiering af aktiviteterne i BROEN. 

 

 Samarbejde med andre organisationer 

Flere lokalforeninger bliver kontaktet i forhold til et egentligt samarbejde. Senest har BROEN Køge 

afholdt møde med Børns Voksenvenner, hvor et samarbejde blev drøftet. Tanken er at ”man gør 

det man er god til”. BROEN bruger kræfter på at få børnene sluset ind i et fritidstilbud, hjælper 

med at betale kontingent og udstyr samt andre udgifter i forbindelse med aktiviteten. Andre 

organisationer tilbyder hjælp til lektielæsning, følgevenner / mentorer, kørsel, besøg i hjemmet 

m.m. Sammen kan de forskellige foreninger udrette rigtig meget – udfordringen er at få 

koordineret hjælpen. 

 

 §18 og lokale fonde 

I flere kommuner er der mulighed for at søge de såkaldte § 18 midler – midler som skal bruges til 

frivilligt socialt arbejde i den enkelte kommune. Har I brug for hjælp eller rådgivning, så er I altid 

velkomne til at kontakte os. Det er også blevet ”loge-tid” igen. Flere loger søger formål, som de 

gerne vil støtte, og om ikke så længe er julen over os, og det er tid til at dele gaver ud. Her har vi 

flere gange oplevet, at firmaer og virksomheder deler ”julegaver” ud til velgørende formål i deres 

nærområder. Her er jeres hjemmeside med til at synliggøre jeres aktiviteter – vi hjælper gerne 

med at lægge gode historier, events og billeder ind på hjemmesiden. 

 

 Liste over lokalafdelinger 2015 
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Aktuelt 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 

Kommende: Halsnæs, Faxe, Kolding, Hedensted, Helsingør og Varde – måske! 

 

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 

BROEN Danmark, Falstersgade 26B, 1. sal, 8700 Horsens 

www.broen-danmark.dk 
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