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December 2020 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Lige en hilsen herfra sekretariatet med ønske om en god jul og et godt nytår til jer alle i vores nu 

32 foreninger store BROEN-familie. 2020 har været et mærkeligt og udfordrende år for os alle. 

Ikke mindst for børn og unge fra socialt og økonomisk trængte familier, som ikke har haft 

mulighed for at bruge fritiden på fritidsaktiviteter i de perioder, hvor foreningslivet har været 

lukket ned. Men vi er lykkedes med at få tingene til at fungere i BROEN, selv om det meste har 

været uforudsigeligt og svært at planlægge efter. En stor tak til jer, som løfter så stor og vigtig en 

indsats for så mange børn! 

Et ønske her op til jul er, at såvel fritidsaktiviteter samt en helt almindelig hverdag for alle vil blive 

en realitet igen i 2021. Indtil da følger vi anvisningerne og krydser, hvad krydses kan i forhold til en 

normal hverdag.Tak for et godt samarbejde i 2020! Vi ser frem til at gøre vores bedste sammen 

med jer i 2021! ☺ 

 

Uddeling af Tine Bryld Prisen 2020 (Fotograf: Bjarke MacCarthy) 
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Nyt om lokalforeninger i BROEN 

BROEN Hillerød havde stiftende generalforsamling den 5. november. Pga. corona foregik det 

digitalt, og det virkede faktisk fint for deltagerne at få gennemført i fin ro og orden. Den nye 

forening er klar til at støtte børn og unge i Hillerød kommune i starten af 2021. BROEN Hillerød er 

nummer 32 i rækken af lokalforeninger rundt om i landet.  

BROEN Lyngby-Taarbæk har været i dvale siden foråret, da coronapandemiens konsekvenser tvang 

bestyrelsen til at sætte foreningen på pause. Men nu er nye frivillige ved at være klar til at støtte 

børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune. Der var planlagt en ekstraordinær generalforsamling 

den 10. december 2020, men grundet corona, er generalforsamlingen flyttet til starten af det nye 

år.  

Der har også været planlagt infomøde i Brøndby i samarbejde med Brøndby Kommune, men også 

dette møde er flyttet til 2021. I Kolding er situationen den samme – to planlagte møder er udsat 

på ubestemt tid. 

Giving Tuesday i Køge og Næstved 

BROEN Køge, Familiestøtten og Spar Nord Køge Bugt tog i 2019 initiativ til at samle midler ind til 

fordel for Familiestøtten og BROEN Køge. I år blev succesen gentaget, og BROEN Næstved havde 

sammen med Familiestøtten og Spar Nord Næstved havde samlet ideen op. I Køge blev resultatet 

af indsamlingen på den anden side af 400.000 kr., og i Næstved rundede indsamlingen 100.000 kr. 

Erfaringerne fra Køge med Giving Tuesday var et af punkterne på BROEN Danmarks årskonference 

i marts 2020, som desværre blev aflyst. Vi håber at kunne dele erfaringerne nu fra både Køge og 

Næstved med alle lokalforeninger i det nye år. 

Se opslag på BROEN Køges og BROEN Næstveds hjemmeside: 

https://broen-danmark.dk/naestved/2020/11/27/foerste-december-er-giving-tuesday-i-naestved/ 

https://broen-danmark.dk/koege/2020/11/27/succes-med-giving-tuesday-tages-op-igen/ 

Ønsker I at vide mere om arrangementerne, kan I kontakte BROEN Køge og BROEN Næstved eller 

sekretariatet. 

 

2412Run trods corona 

https://broen-danmark.dk/naestved/2020/11/27/foerste-december-er-giving-tuesday-i-naestved/
https://broen-danmark.dk/koege/2020/11/27/succes-med-giving-tuesday-tages-op-igen/
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Risikoen for smitte med coronavirus udfordrer også det tilbagevendende juleløb 2412Run, som 

hidtil er blevet afholdt i Horsens, Haderslev, Vejle og Aalborg. 

I Haderslev og Vejle bliver der ikke noget løb i år, men i Horsens og Aalborg har man tænkt nye 

måder at afholde løbet på i en coronasikker udgave, hvor deltagerne ikke mødes på samme 

tidspunkt, men når det passer for den enkelte deltager inden for et fastsat tidsrum, der er spredt 

ud over flere dage. 

Desuden har DGI Storstømmen som noget helt nyt hjulpet de fire BROEN-foreninger i landsdelen, 

Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg med at arrangere et virtuelt 2412Run 

Storstrømmen til fordel for den lokale indsats for udsatte børns fritidsliv. 

 

Ekstra donation fra Poul Erik Bech Fonden 

I det forrige nyhedsbrev nævnte vi donationen fra Poul Erik Bechs Fond til en række af BROENs 

lokalforeninger. Fonden har valgt ekstraordinært at støtte den helt nye lokalforening i Hillerød, så 

foreningen har midler til at støtte de første børn og unge i Hillerød kommune, når vi kommer ind i 

2021. En rigtig fin start for BROEN Hillerød. 

 

Nyt samarbejde med LOKK – Medlemsorganisation for Danmarks 

kvindekrisecentre 

BROEN Danmark har holdt et ganske uformelt møde med LOKK (landsorganisationen af 

kvindekrisecentre i Danmark). Udfordringen for kvindekrisecentrene er, at rigtig mange børn er på 

krisecentret gennem kortere eller længere tid og efter et ophold, skal børnene hjem eller 

genhuses i en anden kommune. 

Tanken med et samarbejde er at tilbyde børnene et fritidsliv og et frikvarter fra en turbulent 

hverdag. Vi ved, at flere af jer i lokalforeningerne allerede støtter børn, som er i en rigtig trist 

situation, og vi tænker, at det er en helt naturlig del af målgruppen for BROEN. Krisecentrene er 

blevet gjort opmærksomme på, at BROEN er tilstede i 32 kommuner, og at medarbejdere på et 

krisecenter er velkommen til at hjælpe familien/barnet, som er på et krisecenter, med at søge 

støtte til en fritidsaktivitet. Håber I tager imod ansøgningerne, og I må endelig sige til, hvis vi fra 

sekretariatet kan hjælpe med noget. Samtidig med at vi har gjort opmærksom på BROENs 

lokalforeninger, har vi også fortalt om andre støttemuligheder i de kommuner, hvor der ikke er en 

BROEN-forening – eksempelvis kommunale fritidspas, DGIs pulje til foreningsaktiviteter m.fl.  
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Ny ambassadør for BROEN Danmark 

BROEN Danmark har udnævnt sin første ungeambassadør. Maria på 21 år blev selv støttet af 

BROEN som barn til at gå til dans. Nu er hun klar til at fortælle sin historie om, hvad det betød som 

yngste af tre børn hos enlig mor at få en håndsrækning til sin fritidsaktivitet – at danse. 

For en måned siden, den 19. oktober, modtog BROEN Danmark Tine Bryld Prisen, også kaldet 

Danmarks Store Socialpris, ved en event på spillestedet Lille Vega i København. I den forbindelse 

fortalte en ung kvinde, Maria Skov Kristensen, om at være blevet støttet som barn til sin 

fritidsaktivitet af BROEN Horsens. Den 25. november blev hun udnævnt til ambassadør for BROEN 

Danmark, hvor hun kommer i selskab med to andre ambassadører, nemlig håndboldspilleren 

Johan Hansen og topsvømmeren Jeanette Ottesen. 

Maria har repræsenteret BROEN på fineste vis ved flere lejligheder: Ved overrækkelsen af Tine 

Bryld Prisen i København på Lille Vega den 19. oktober, med interview i Avisen Danmark og 

medvirken i Go’ Morgen Danmark sammen med vores ambassadør, Jeanette Ottesen. 

 

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/ 

 

Status 2020 og regnskaber 

Vi går ind i et år, hvor vi fra sekretariatet vil genoptage kontakten med de politiske ordførere i 

Folketinget om at sikre det økonomiske grundlag for BROEN Danmark og de 32 lokalforeninger. 

http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887
https://broen-danmark.dk/ansoegning-projekt-fremskudt-funktion/
https://broen-danmark.dk/ansoegning-projekt-fremskudt-funktion/
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Til det formål får vi i særlig grad brug for jeres hjælp med data, dvs den sædvanlige status for jeres 

støtte af børn og antal frivillige i lokalforeningen i 2020, som vi vil bede jer om at sende til os 

senest den 10. januar 2020, hvis I på nogen som helst måde kan nå det. 

Desuden vil vi meget gerne have tilsendt jeres seneste årsregnskab, så vi kan få et overblik over 

den samlede udgift til at drive en indsats, som den BROEN står for. 

Det vil være vigtigt for at kunne argumentere over for politikerne for, at BROEN bør tænkes ind på 

Finansloven, så vi fortsat kan levere en afgørende indsats for udsatte børn og unge. 

Send status og regnskab til Henrik: 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. 

Kommende møder i bestyrelsen er den 11. januar i 2021. Forslag til bestyrelsen skal sendes senest 

7 dage før mødet til formanden. 

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 

mailto:formand@broen-danmark.dk
mailto:henrik@broen-danmark.dk
mailto:erik@broen-danmark.dk
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BROEN Danmark, Falstersgade 26B, 1. sal, 8700 Horsens 

www.broen-danmark.dk 

Følg os også på: Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter 

http://www.broen-danmark.dk/

