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September 2020 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Vi hører fra flere af jer, at der efter sommerferien har været mange ansøgninger om støtte til 
fritidsaktiviteter. Vi kan også se, at der har været mange børn af sted på sommerferieaktiviteter, 
som der heldigvis var arrangeret mange af, ovenpå forårets nedlukning pga. corona. Vi håber, at 
de mange fritidsaktiviteter fortsat vil kunne være i gang i efteråret og undgår nye nedlukninger. 

Vi møder stor anerkendelse fra mange sider for jeres gode og engagerede indsats, som vi her fra 
sekretariatet er klar til at bakke op om. I er som altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål 
og forslag. 

Arrangementer rundt om i Danmark til fordel for BROEN 

Vi oplever rigtig mange positive initiativer til fordel for BROENs lokalforeninger, og det vigtige 
arbejde, som I udfører hver dag. 

Et eksempel er fra BROEN Silkeborg, hvor to lokale kvinder lavede en indsamling i forbindelse med 
en vandretur på tværs af Jylland: https://broen-danmark.dk/silkeborg/2020/09/15/traette-ben-
og-flot-indsamling/ 

Et andet eksempel er fra BROEN Vejle, hvor det lokale servicecenter for Porsche afholdt sin tre-års 
fødselsdag med deltagelse af mere end 200 Porscher og donerede deltagergebyret til børns 
fritidsaktiviteter: https://broen-danmark.dk/vejle/2020/09/18/200-porscher-rullede-penge-ind-til-
boern/ 

Der er andre fine eksempler på lokale initiativer, og vi vil gerne høre om det, så send os endelig en 
mail eller giv os et ring. 

Donation fra Poul Erik Bech Fonden 

Som flere af jer allerede har oplevet, så har Poul Erik Bech Fonden igen i år valgt at støtte BROEN 
Danmark og en række af BROENs lokalforeninger. Den samlede donation er på 1 mio. kr. Det er 
fordelt, så der er afsat 50.000 kr. til 17 BROEN-foreninger, hvor der også er lokale EDC Poul Erik 
Bech-butikker, og 150.000 kr. går til at understøtte BROEN Danmark. 

Nyt om lokalforeninger 
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Lige nu arbejdes der på at finde nye frivillige til BROEN Lyngby-Taarbæk. BROEN Lyngby-Taarbæk 
er på ”stand by”, indtil en ny bestyrelse er klar til at overtage foreningen.   

BROEN Hillerød er næsten klar til at støtte udsatte børn og unge i Hillerød kommune. BROEN 
Hillerød holder stiftende Generalforsamling den 5.november 2020. BROEN Hillerød bliver nummer 
32 i rækken af lokalforeninger i Danmark. 

I Kolding og Brøndby er der stor interesse for at starte nye lokalforeninger, og der afholdes 
løbende møder med interesserede. 

Ferieaktiviteter i skolernes ferier 

BROEN Danmark har fortsat mulighed for at støtte børn og unges ferieaktiviteter i hele 2020. Der 
er stævner, lejre, arrangementer mm. i weekender og i skolernes efterårsferie.  I finder 
ansøgningsskemaet på BROENs hjemmeside under Broerne internt: https://broen-
danmark.dk/broerne-internt/ 

I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er spørgsmål. 

Fremskudt funktion – samarbejde i Region Syddanmark 

Psykiatrien i Region Syddanmark og BROEN Danmark har indgået et samarbejde om at kunne 
henvise sårbare børn og unge til støtte til fritidsaktiviteter gennem BROENs lokalforeninger i 
regionen. Det er en del af regionens projekt ”Fremskudt funktion”, som løber til udgangen af 2021. 
Med aftalen følger økonomisk støtte fra regionen på ca. 125.000 kr. til at støtte de børn og unge, 
der tildeles hjælp fra en BROEN-forening i Region Syddanmark ud fra en ansøgning fra projektet. 

Find mere om projekt Fremskudt funktion: http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende BROEN-lokalforeninger inden for regionen: Esbjerg, 
Haderslev, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle. 

BROEN Danmark kan støtte med max. 2.000 kr. pr. barn/ung, og I finder ansøgningsskema på 
BROENs hjemmeside under Broerne internt: https://broen-danmark.dk/ansoegning-projekt-
fremskudt-funktion/ 

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. 

Kommende møder i bestyrelsen er den 5. oktober i 2020. Forslag til bestyrelsen skal sendes senest 
7 dage før mødet til formanden. 
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Bestyrelsen kan kontaktes via formand Peter Poulsen: formand@broen-danmark.dk eller gennem 
sekretariatet. 

Bestyrelsen ser således ud: 

Formand: Peter Poulsen (BROEN Køge) 

Kasserer: Judith Winther 

Bestyrelsesmedlemmer: Bente Kruse (BROEN Lolland). Heine Fricke (BROEN Vejen). Morten Jensen 
(BROEN Vejle). Søren Torrense (BROEN Halsnæs). Jette Husum (BROEN Randers) 

Suppleant: Gitte Holgaard (BROEN Horsens) Isabelle Søndergaard (tidligere Jørgensen) har trukket 
sig som suppleant. Der vælges ny suppleant ved kommende generalforsamling i 2021. 

 

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 


