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December 2019 

 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Lige om lidt skriver vi 2020, hvilket betyder, at BROEN bevæger sig ind i et nyt årti. BROEN 

Danmark var egentlig tænkt som et projekt med en projektperiode på 3 år, og herefter skulle de 

10 lokalforeninger, som var målet med ansøgningen til socialministeriet, klare sig selv. Men flere 

foreninger kom til, og BROEN Danmark fortsatte og har nu arbejdet for udsatte børns fritid i 10 år. 

I dag er der 31 lokalforeninger, og der kommer ret sikkert et par nye foreninger med i det 

kommende år. I 2019 har BROEN Aalborg også kunnet fejre 10 års fødselsdag, og BROEN 

Mariagerfjord rundede allerede  i 2008 det ”skarpe hjørne”. Flere lokalforeninger kan fejre 10 års 

fødselsdag i 2020 – det gælder BROEN Næstved, BROEN Struer og BROEN Vejle. 

Desværre er der stadigvæk hårdt brug for jeres indsats ude i kommunerne. Rigtig mange børn og 

unge bevæger sig på kanten eller uden for et fællesskab – dem er I med til at skabe et tilbud for. I 

2018 hjalp vi ca. 5.000 børn og unge, som har fået chancen for at være med i et positivt fællesskab 

med gode kammerater og voksne rollemodeller. Det er så flot!!! OG – BROEN Danmark fortsætter 

med at støtte op om aktiviteterne i lokalforeningerne, etablere nye lokalforeninger og påvirke det 

politiske system i kommunerne og på landsplan i forhold til at støtte civilsamfundets indsats med 

at modvirke fattigdom og social ulighed. 

Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og sige jer en stor tak for samarbejdet! 

• Årsmøde og generalforsamling 

BROEN Danmark holder årsmøde og generalforsamling den 27. og 28. marts 2020. Arrangementet 

bliver samme sted som sidst – på Hotel Opus i Horsens. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Program med tilmelding følger i januar. Vi glæder os til at se jer igen! 

• Nye lokalforeninger 

BROEN Greve er nu godt i gang og støtter de første børn og unge i Greve kommune. I Haderslev 

arbejdes der på at finde nye frivillige, som vil være med til at genstarte foreningen. Vi håber på, at 

det nye hold er klar til at støtte børn og unge i Haderslev kommune, når vi kommer ind i 2020. 
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• BROEN Danmark Rundt 2020 

Flemming Bøgely og Blue Idea har sagt ja til at planlægge og gennemføre cykelløbet igen i 2020. 

Det er vi meget taknemmelige for. Overskuddet fra arrangementet i 2019 blev på hele 390.000,- 

Planlægningen er i fuld gang. Når vi kommer ind i det nye år, og ruten er endelig fastlagt, vil vi 

informere om detaljerne. Det vi ved med sikkerhed er, at BROEN Danmark Rundt 2020 bliver i 

dagene fra den 6. juni til den 9. juni med start i Silkeborg og afslutning i København. 

• Konferencer i BROEN 

BROEN Aalborg, BROEN Guldborgsund og BROEN Vejen har afholdt gode arrangementer i oktober 

og november. BROEN Aalborg markerede foreningens 10 års fødselsdag: https://broen-

danmark.dk/aalborg/2019/11/25/broen-aalborgs-10-aars-fejring-var-en-succes/ BROEN Guldborgsund 

markerede BROEN Danmarks 10 års fødselsdag: https://broen-

danmark.dk/guldborgsund/2019/11/17/broen-danmarks-10-aars-jubilaeum/ og BROEN Vejen satte 

fokus på børnenes fritid: https://broen-danmark.dk/vejen/2019/11/05/faelles-fokus-paa-boerns-fritid/ 

• Rapport om BROENs betydning 

Som tidligere omtalt udsendte Idrættens Analyseinstitut i sommers en rapport om idræt for socialt 

udsatte grupper. Rapporten ser både på idræt for udsatte voksne og børn. I undersøgelsen indgår 

udsatte børn og unge, der har modtaget støtte fra BROEN Vejle og BROEN Aalborg. Resultaterne 

tyder blandt andet på, at støtten fra BROEN har været afgørende for, at barnet har haft mulighed 

for at gå til noget i fritiden. Desuden er støtten med til at bryde den sociale arv, da forældrene ikke 

i særlig høj grad selv er aktive med idræt og motion. Rapporten kan være god at henvise til over 

for lokale politikere og samarbejdspartnere. 

Find hovedpunkter om BROENs betydning fra rapporten: https://broen-danmark.dk/blog/stoette-fra-

broen-bryder-ulighed/ 

• Ferieaktiviteter 

BROEN Danmarks pulje til ferieaktiviteter har været flittigt anvendt igen i 2019. Vi søger forskellige 

samarbejdspartnere til en ny omgang ferieaktiviteter i 2020 og melder ud, så snart vi ved mere. 

• Donation fra Poul Erik Bech Fonden 

Poul Erik Bechs Fond har i år valgt at støtte BROEN Danmark med en direkte donation til de 

lokalforeninger, hvor der både er en lokal EDC Poul Erik Bech ejendomsmægler og en lokal BROEN-

forening. I alt er donationen fra Poul Erik Bech på 1.000.000,- kr. Det er fantastisk med støtten og 

https://broen-danmark.dk/aalborg/2019/11/25/broen-aalborgs-10-aars-fejring-var-en-succes/
https://broen-danmark.dk/aalborg/2019/11/25/broen-aalborgs-10-aars-fejring-var-en-succes/
https://broen-danmark.dk/guldborgsund/2019/11/17/broen-danmarks-10-aars-jubilaeum/
https://broen-danmark.dk/guldborgsund/2019/11/17/broen-danmarks-10-aars-jubilaeum/
https://broen-danmark.dk/vejen/2019/11/05/faelles-fokus-paa-boerns-fritid/
https://broen-danmark.dk/blog/stoette-fra-broen-bryder-ulighed/
https://broen-danmark.dk/blog/stoette-fra-broen-bryder-ulighed/
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samarbejdet med Poul Erik Bech Fonden, som er med til at gøre en kæmpe forskel for målgruppen 

og for arbejdet i den enkelte lokalforening. 

• ”Giving Tuesday” i Køge 

Et nyt initiativ, som måske kan inspirere andre lokalforeninger, blev afviklet i Køge den 3. 

december. I Spar Nord bankens lokaler blev der etableret et callcenter, hvor lokale erhvervsfolk 

kontaktede virksomheder og forretninger med det formål at samle ind til Familiestøtten og BROEN 

Køge. Ideen er opstået som et modspil til Black Friday og er et kendt begreb i USA. Sanna 

Rasmussen fra Familiestøtten, Jesper Køster fra Spar Nord og Lennert Hansen fra BROEN Køge 

kunne efterfølgende meddele at der fra klokken 12.00 til 16.00 blev samlet 330.000,- kr. ind til de 

to organisationer. Det er virkelig flot!! BROEN Køge deler gerne deres erfaringer. Se mere her: 

https://broen-danmark.dk/koege/2019/11/08/giving-tuesday-i-koege/ . 

• Samarbejde med Børns Vilkår 

Fra Børns Vilkår har vi fået følgende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen i efteråret. 

Vi har fået resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen – tak til alle jer, der besvarede det. 

Overordnet set viser resultaterne: 

• Over halvdelen af dem, som besvarede spørgeskemaet, har erfaring med at arbejde med udsatte 
børn og unge  

• Over halvdelen svarer, at de har kontakt med familier via deres frivillige indsats, dog oftest 
forældrene 

• Tre ud af fire svarer, at de i lokalafdelingen har haft en drøftelse i lokalafdelingen omkring 
rammerne for kontakten til børn og unge samt forældre  

• En ud af fire svarer, at de har haft bekymring for et barn/ung via deres frivillige indsats i BROEN – 5 
pct. har lavet en underretning 

• To ud af tre svarer, at de savner viden ift. de aktiviteter, de laver i dag – særligt generelt viden om 
udsatte børn og unge, lovgivning på socialområdet, det kommunale system og struktur på 
socialområdet, andre tilbud til børn, unge og forældre samt hvor man kan få sparring som frivillig 

• Halvdelen ønsker primært at få viden via oplæg ved en fagperson og videndeling med andre 
lokalafdelinger – en ud af tre ønsker også viden via workshops og e-læring 

• Fire ud af fem svarer, at de også godt kunne tænke sig viden/sparring ifm. udvikling af deres indsats 
i lokalafdelingen, primært omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige samt fundraising 

 

På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er næste skridt i projektet, at Børns Vilkår: 

• Laver en hjemmeside, som alle kan få adgang til, og som indeholder let tilgængelig viden omkring 
udsatte børn og unge, børns rettigheder, det kommunale system, relevant lovgivning, tegn på 
mistrivsel der er hos børn og unge samt hvad man gør som frivillig, hvis man har bekymring for et 
barn eller en ung, information om BørneTelefonen og Børns Vilkårs bisidderordning og andre tilbud 
til udsatte familier  

https://broen-danmark.dk/koege/2019/11/08/giving-tuesday-i-koege/
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• Afholder refleksionsworkshops med de tre pilotlokalafdelinger – Lolland, Køge og Aalborg - og deres 
samarbejdspartnere i løbet af marts måned 

• Deltager på årsmødet i BROEN lørdag formiddag og fortæller om erfaringerne fra 
refleksionsworkshopsne – her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til Børns Vilkår 

 

• Status på aktivitet i BROEN for 2019 

Det er snart tid til at lave den årlige statusrapport for den fælles indsats i BROEN og alle 

lokalforeningerne. Til det har vi brug for at vide, hvor mange børn I har støttet i 2019, og hvor 

mange frivillige der er hos jer. Derfor vil vi bede jer om at sende jeres status på antal støttede børn 

og antal frivillige – senest den 20. januar 2020 til Henrik på mail: henrik@broen-danmark.dk 

• Input til bestyrelsen 

Bestyrelsen for BROEN Danmark modtager gerne input fra jer i lokalforeningerne, hvis I har emner, 

som kan have betydning for flere lokalforeninger. Næste møde i bestyrelsen er den 14. januar 

2020. 

Bestyrelsen kan kontaktes via formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk eller gennem 

sekretariatet. 

 

Vi håber, at I internt vil formidle nyhedsbrevet til dem, der er aktive i lokalforeningen. 

De bedste hilsner fra 

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, Instagram, LinkedIn og Twitter 

mailto:formand@broen-danmark.dk
mailto:henrik@broen-danmark.dk
mailto:erik@broen-danmark.dk
http://www.broen-danmark.dk/

