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December 2015 

 

 Nyhedsbrev 

Kære alle! 

2015 er ved at gå på hæld – der har været nok at se til! Når vi snakker med jer rundt om i 

lokalforeningerne, er svaret stort set det samme hver gang ” Vi har travlt!”. Og det ved vi godt. Der 

har været meget positiv omtale af det store arbejde, som I udfører, og det har bevirket at antallet 

af frivillige i foreningerne og antallet af børn og unge, som bliver hjulpet i gang med en aktiv fritid, 

er stærkt stigende. BROEN Danmark får mange klap på skulderen og bemærkninger om den store 

forskel, som BROEN er med til at gøre. Vi får mange roser for lysten til at samarbejde med såvel 

kommuner samt andre frivillige organisationer – vi vil gerne overbringe disse anerkendelser til jer, 

som udfører arbejdet, og som har travlt i jeres egen dagligdag, men alligevel finder plads til at 

hjælpe børn og unge, som ikke har det nemt. Godt gået!! 

Vi fornemmer også, at I selv mærker, at jeres indsats bliver bemærket og værdsat. Vi får mange 

tilbagemeldinger om lokale fonde, som opsøger jer og påskønner det store arbejde, som I laver i 

jeres lokale kommune. Det er dejligt at høre de gode historier. 

Her kommer lidt ”sidste” nyt 

 Børnesagsprisen 2015 

BROEN Danmark modtog Børnesagsprisen 2015. Poul Nyrup Rasmussen overrakte prisen i 

forbindelse med høringen på Christiansborg den 24. november med den begrundelse, at BROEN er 

med til at gøre en forskel for rigtig mange børn og unge – børn, som ikke ville have fået 

muligheden for en aktiv fritid. Prisen er et bevis og en flot anerkendelse på det kæmpe arbejde, 

som I udfører i lokalforeningerne. 

  Skandia donation til BROEN Danmark 

Skandia har gennem længere tid fulgt BROENS arbejde gennem deres fond ”Ideer for livet Fonden, 

og har derfor besluttet at støtte BROEN Danmarks arbejde med at organisere og hjælpe børn fra 

socialt – og økonomisk udsatte familier. Årets julegave fra medarbejderne i Skandia går til BROEN 

Danmark. 
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 Danskernes Idrætspris 

Hold lige et vågent øje med BROEN Tønder, som er blandt de sidste, når en samlet vinder af 

”Danskernes Idrætspris” skal findes i Boxen i Herning den 9. januar 2016. Det er rigtig flot at være i 

finalen, og der har også været fin opmærksomhed om de øvrige BROEN-kandidater til prisen. 

 Godkendt til indsamling 

BROEN Danmark er blevet godkendt af Indsamlingsnævnet til at lave indsamlinger via hjemmeside 

og ved events. Det vil sige, at lokalafdelingerne også kan lave indsamling til BROEN Danmark ved 

særlige arrangementer som f.eks juleløb, foredragsaften, m.m. Indbetalinger skal ske til BROEN 

Danmarks sponsorkonto (Middelfart Sparekasse på reg. nr.: 1685 kontonr.: 3225815231) med 

angivelse af lokalafdelingens navn, så vi kan føre pengene tilbage til den rigtige lokalafdeling. 

Kontakt os, hvis I gerne vil lave en indsamling i forbindelse med et arrangement. 

 Hjælp til aktiviteter i vinterferien 

Vi har igen mulighed for at yde en særlig støtte til børns deltagelse i aktiviteter – træningslejr, 

stævne, camps – i vinterferien 2016. Kontakt os, hvis I får henvendelser om dette. 

 Pulje til at støtte flygtningebørn 

Husk at Dansk Flygtningehjælp har oprettet ”Fritidspuljen” til at støtte børn i flygtningefamilier på 

den lave integrationsydelse. 

 Status 2015 – registrering af støtte til børn 

Det er snart tid til at gøre status for indsatsen i 2015 på tværs af BROEN. Derfor bedes I opdatere 

registreringsskemaet over støtte til børn og antal frivillige i jeres lokalafdeling og sende til Henrik 

(henrik@broen-danmark.dk) senest 1. februar 2016. 

 Medlemskab af BROEN Danmark 

Vi er godt på vej med at opbygge en medlemsorganisation, der forhåbentlig kan hjælpe os til en 

godkendelse hos SKAT efter Ligningsloven, så donorer kan trække støtte fra i skat. Men vi er 

afhængige af, at I er med til at opfordre lokalt til, at folk melder sig som medlem af BROEN 

Danmark – det koster 100 kr. om året. 

 Nye broer på vej 
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Den 5. januar 2016 er der stiftende generalforsamling i BROEN Hedensted. Hedensted Kommune 

har et kommunalt styret projekt ”Aktiv fritid til alle”, og på initiativ og med stor hjælp fra 

projektlederen er BROEN Hedensted klar til at hjælpe børn fra Hedensted Kommune i foråret 

2016. 

De første indledende møder er afholdt i Varde og Lejre, og arbejdet med at finde frivillige til at 

starte foreninger i de to kommuner er så småt begyndt. Informationsmøde i Lejre Kommune er 

planlagt til 10. februar 2016. 

 Møder med socialordførere 

BROEN Danmark har fået mulighed for at præsentere BROENs indsats for flere af socialordførerne 

i Folketinget. Det sker ved en række møder i begyndelsen af 2016. 

 Velfærdens Innovationsdag 

Huset Mandag Morgen har inviteret BROEN Danmark til at medvirke i Løsningsgalleriet på 

Velfærdens Innovationsdag den 28. januar 2016. Dagen samler mere end 1200 deltagere fra 

offentlige, private og frivillige organisationer. 

 Årskonference og generalforsamling 2016 

Husk BROEN Danmarks konference den 11. og 12. marts 2016 (fredag-lørdag), som bliver holdt i 

Horsens. Denne gang starter konferencen med BROEN Danmarks generalforsamling, hvor alle er 

velkommen. To nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille, og derfor 

opfordrer vi jer til at overveje, om I har lyst til at stille op. Der vil blive afholdt bestyrelsesmøder i 

maj, august og oktober. 

 Konference i Køge 

I samarbejde med Køge Kommune holder BROEN Danmark tirsdag den 1. marts 2016 en 

konference for fagpersoner fra kommuner, samarbejdspartnere og frivillige fra BROENs afdelinger 

øst for Storebælt. Konferencens tema bliver samarbejde mellem kommuner og civilsamfund om at 

hjælpe socialt udsatte børn og unge. Indbydelse til arrangementet følger først i det nye år. 

 Nye frivillige 

Flere foreninger har oplevet udfordringerne med at finde nye frivillige – der er gode erfaringer at 

hente i BROEN Aalborg, BROEN Næstved og BROEN Esbjerg, som på det seneste har fået nye 

energiske folk ind i foreningen. 
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 Handelsaftale om skaterudstyr 

Vi har fået en god aftale hjem med SkatePro, der forhandler skaterudstyr. Aftalen gælder udvalgte 

skateboards og løbehjul og ved køb af minimum 5 stk giver SkatePro en ekstra rabat. Kontakt Rune 

for mere info om aftalen. 

 

Vi vil ønske jer en glædelig jul og et godt nytår! Vi glæder os til et nyt og spændende år i 2016 

sammen med jer! 

 

Bedste hilsner: 

Rune Løgstrup, Henrik Nørgaard og Erik Haumann  

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

www.broen-danmark.dk 


