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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år! 

Desværre befinder vi os stadig i en venteposition præget af corona. Det ved vi godt, at I mærker 

tydeligt i lokalforeningerne i form af færre henvendelser om støtte til børn, fordi foreningslivet er 

lukket ned. Det værste er selvfølgelig for de børn og unge, der er afskåret fra at være sammen 

med venner og de faste aktiviteter i fritiden. 

Vi håber, at ”vores” BROEN-børn i stort omfang vil have lyst og opbakning fra forældre til at 

komme i gang igen, når det bliver muligt. Men der opstår uden tvivl et behov for blandt 

fagpersoner i kommuner og i idræts- og fritidsforeninger for at være opmærksomme på især de 

ressourcesvage familier og deres børn. Nok også behov for velmente skub og hænder i ryggen til at 

komme ud i de gode fællesskaber i foreningslivet, hvis det ikke sker af sig selv. 

Vi ved, at både kommuner, faglige organisationer og fritidsorganisationer er meget 

opmærksomme på dette, og vi vil fra BROEN Danmark være klar til at bakke op om indsatsen, når 

det bliver muligt. Vi er også klar med nye samarbejder, bl.a med krisecentre for kvinder. 

Hvis I har spørgsmål eller forslag, så tag fat i os på sekretariatet eller i bestyrelsen. 

Her kommer nyt om forventede – og forhåbentlig mulige – aktiviteter i den kommende tid. 

 

Generalforsamling og årskonference i BROEN 

Tiden er stadigvæk ikke til at mødes fysisk, og derfor har bestyrelsen og sekretariatet valgt at 

adskille generalforsamlingen og årskonferencen i 2021. Generalforsamlingen er planlagt til fredag 

den 19. marts 2021, og konferencen vil blive holdt i august/september, alt efter hvordan 

restriktionerne er på det tidspunkt. Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen holdes i første 

kvartal, og derfor holder vi fast i den trods corona. Men årskonferencen vil vi meget gerne holde 

fysisk, så det må vente, til det igen er muligt. 

Derfor sæt kryds i kalenderen, hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen fredag den 19. marts 

klokken 17.00. Mødet vil foregå digitalt (på platformen Zoom), og der skal ske en tilmelding på 

mail. I får flere oplysninger, når dagsordenen er klar. 
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Nye projekter i Guldborgsund og Tønder 

• BROEN Guldborgsund, DGI Storstrømmen og Guldborgsund Kommune indleder et 

projektsamarbejde om ”Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber” de 

kommende 3 år. Projektansøgningen til Socialstyrelsens pulje om at få flere med i lokale 

fællesskaber er blevet godkendt, og samarbejdet, som sætter fokus på udsatte børn og 

unge i alderen 7 - 14 år, starter i foråret 2021. I alt 1.200.000 kroner er afsat til projektet. 

• BROEN Tønder, Selvhjælp Sydvest, Tønder Kommune og RessourceDetektiven er også gået 

sammen om en fælles ansøgning til Socialstyrelsens pulje om at få flere med ind i lokale 

fællesskaber. Projektet ”Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og 

ind i fællesskabets styrke” starter ligeledes i foråret 2021. Målgruppen er udsatte og 

sårbare børn og unge i alderen 10 - 15 år, som mistrives og oplever sig mobbet. Blandt 

andet er Julemærkehjemmet Fjordmark med som ekstern samarbejdspartner. I alt er 

770.000 kroner tildelt projektet. 

BROEN Danmark følger med fra sidelinjen og samler erfaringer fra såvel selve projekterne som fra 

samarbejdet på tværs af kommune, organisationer, foreninger og civilsamfund. De to projekter 

kan give inspiration til andre lokalforeninger om samarbejde og en fælles indsats i forhold til børn, 

unge og familier, som er udfordret socialt og økonomisk. 

Fundraising på Facebook 

Efter et års tålmodig venten er det igen muligt for privatpersoner at oprette en indsamling på 

Facebook til BROEN. Vi har tidligere været omfattet af muligheden, men pga de danske regler for 

indsamling lukkede Facebook helt ned sidst i 2019. Udvejen blev, at brancheorganisationen 

ISOBRO påtog sig at lave en aftale på vegne af de danske organisationer, der laver indsamlinger. 

Det betød, at BROEN Danmark søgte optagelse i ISOBRO for at få muligheden tilbage igen. Efter et 

grundigt tjek af vores organisation og krav til dokumentation er vi igen en af de velgørende formål, 

man kan oprette en indsamling til fordel for, f.eks i forbindelse med en fødselsdag, et jubilæum 

eller en anden mærkedag. Forventningen er, at det kan være endnu en kanal for at samle penge 

ind til vores fælles indsats, og at den vil vokse i de kommende år. 

På BROEN Danmarks Facebookside kan du også finde en donationsknap, som besøgende på siden 

kan klikke på for at lave en engangsdonation. 

Køge - Malaga 2021 

Christina Poulsen og Jens Kasler er to entusiastiske og cykelglade 

personer, som i sommeren 2021 ruller ud på en fantastisk tur i 

deres sommerferie: Fra Køge til Malaga i Sydspanien på to hjul! 

Som del af turen vil de samle penge ind BROENs arbejde for 

udsatte børns fritid. Det er vi meget taknemmelige for! Christina 
Logo for turen er lavet af Lars Nybroe fra 
BROEN Herlev 
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har cyklet med på holdet BROEN Danmark Rundt i 2019 og skulle have været med igen i turen i 

2020, som desværre blev aflyst. 

Find mere om projektet og indsamlingen: https://broen-danmark.dk/koege-malaga-2021/ 

Bekymring for børns trivsel og ensomhed under hjemsendelse 

Børns Vilkår lavede tilbage i maj 2020 en undersøgelse, hvor børn og unge gav udtryk for, at 
pandemien påvirkede dem i forhold til at føle sig ensomme og isolerede. På det tidspunkt var der 
nok ikke mange, som forstillede sig, at lukning af store dele af samfundet – heriblandt 
aktiviteterne i foreningerne – ville strække sig ind i 2021. Den målgruppe, som BROEN arbejder 
med – børn og unge fra familier, som er socialt og økonomisk udsatte – er en af de grupper, som 
har det rigtig svært. Foreningslivet og aktiviteterne i klubberne er for mange et frikvarter fra en 
problematisk dagligdag, der giver mening og perspektiv i tilværelsen. 

Et par citater fra undersøgelsen:  
”Hver tredje ung svarer i undersøgelsen, at de meget ofte eller ofte har følt sig ensom, efter 
skolerne er blevet lukket.” (…) ”Og det er ikke alle, der finder trøst i at være sammen med 
familien. 4 ud af 10 siger, at de tværtimod har brug for en pause fra familien.” 

Find hele undersøgelsen: https://bornsvilkar.dk/nyheder/6-ud-af-10-unge-foeler-sig-bekymrede-
under-coronakrisen/ 

Idrætsforbundene og de enkelte idrætsforeninger er klar over problematikken og forsøger med 
forskellige tiltag. Find f.eks omtale af initiativet ”Danmark i bevægelse”: 
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/nyt-landsdaekkende-samarbejde-skal-
saette-danmark-i-bevaegelse 

Har I gode idéer til corona-aktiviteter, så del dem endelig. 

Status 2020 og regnskaber - påmindelse 

Som nævnt i nyhedsbrevet i december vil vi fra sekretariatet genoptage kontakten med de 

politiske ordførere i Folketinget om at sikre det økonomiske grundlag for BROEN Danmark og de 

32 lokalforeninger. 

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. Flere af jer har allerede sendt – mange tak 

for det! Til de, der mangler at sende, vil vi bede jer om at sende til os senest den 5. februar 2021. 

Giver det problemer at nå, så kontakt os. 

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. 

Tallene (eksempelvis jeres samlede udgifter i forhold til at støtte børn og unge) er vigtige for at 

kunne argumentere over for politikerne, hvorfor BROEN bør tænkes ind på Finansloven, så vi 

https://broen-danmark.dk/koege-malaga-2021/
https://bornsvilkar.dk/nyheder/6-ud-af-10-unge-foeler-sig-bekymrede-under-coronakrisen/
https://bornsvilkar.dk/nyheder/6-ud-af-10-unge-foeler-sig-bekymrede-under-coronakrisen/
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/nyt-landsdaekkende-samarbejde-skal-saette-danmark-i-bevaegelse
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/nyt-landsdaekkende-samarbejde-skal-saette-danmark-i-bevaegelse
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fortsat kan levere en afgørende indsats for udsatte børn og unge uden at være afhængige af 

puljeansøgninger, som vi aldrig er helt sikre på at modtage. 

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 møde i bestyrelsen er den 9. februar 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 

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

www.broen-danmark.dk 

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