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Oktober 2020 

 

Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

 

 

Et stort TILLYKKE til jer alle! 

Dette er en slags ekstra-nyhedsbrev i forbindelse med den gode nyhed om, at BROEN Danmark 
den 21. oktober modtog Tine Bryld Prisen. Den bliver også kaldt Danmarks store socialpris. 

Vi har vidst det et lille stykke tid, men vi blev bedt om at holde det meget tæt, fordi afsløringen af 
prisen skulle ske direkte i radioen ved et show på spillestedet Lille Vega i København. Nogle af jer 
har vidst lidt, fordi vi også skulle finde gode historier til de medier, der gerne ville fortælle om 
BROENs indsats og de børn, vi hjælper. Dette har vi fået god hjælp til af et mediebureau, som har 
stået for den direkte kontakt til både lokale og landsdækkende medier. 

Det har været meget overvældende på den gode måde, og det har kastet en masse positiv omtale 
af sig i lokale og landsdækkende medier. Vi har også set, at mange af jer har hjulpet med at dele 
omtalen – mange tak for det. Sammen får vi det længere ud, så flere kender jeres gode arbejde! 

Bag Tine Bryld Prisen står: Foreningen Tine Bryld Prisen, TrygFonden, Plan-B og DR. Prisen består i 
to dele: 1) Projektprisen på 250.000 kr. til at forankre indsatsen i BROEN Danmark, 2) 
Udviklingsprisen på op til 250.000 kr. til at udvikle projekter og den sociale indsats. Denne del skal 
vi i dialog om med Tine Bryld Prisen og TrygFonden. Desuden modtog vi en keramikskulptur af Leif 
Sylvester, der var ven med Tine Bryld. 

Vi hørte i forbindelse med prisuddelingen og efterfølgende kun stor ros til og anerkendelse af jeres 
gode arbejde og enighed om, at vi blev valgt som årets modtagere af prisen, der har været uddelt 
siden 2013. 
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Vi deler roserne og æren med jer alle – vi har ALLE modtaget prisen! Klap hinanden på skuldrene 
og ønsk tillykke! J 

Vi vil også opfordre jer til at bruge prisen aktivt. Fx ved at bruge logoet for prisen i jeres signatur, 
når I sender mails ud fra BROEN. Det er også oplagt at nævne i ansøgninger om støtte fra 
sponsorer, puljer og fonde. Det kan mange steder være godt at blive forbundet med denne pris. 

Igen et stort tillykke til os alle og tak for jeres gode og engagerede indsats for udsatte børn og 
unges fritidsaktiviteter! 

Virakken med prisen har nok også betydet, at vi ikke har reageret så hurtigt på sekretariatet på 
jeres henvendelser. Hvis I mangler et svar på noget, I har kontaktet os om, så tag gerne fat i os 
igen. J 

 

Video og artikler i forbindelse med Tine Bryld Prisen 

Vi er blevet hjulpet af en medierådgiver til at få omtale i forbindelse med prisen. Der har allerede 
været meget omtale i lokale, regionale og landsdækkende medier. Vi har nok ikke opdaget det 
hele, men vi får på et tidspunkt en oversigt fra medierådgiveren. 

Vi synes, at I skal gøre brug af at gøre de gode historier til også at være jeres historier. Om et barn 
er blevet støttet af den ene eller anden lokalforening er ikke så afgørende. Fortæl den gode 
historie – og nævn gerne, at den kommer fra en anden lokalforening, så man kan mærke, at I 
kender hinanden på tværs af lokalforeningerne – når I bliver spurgt om, hvad BROEN laver, og 
hvilken forskel jeres indsats gør. 

Her er nogle eksempler på gode historier i forbindelse med prisen: 

Selve prisen: https://broen-danmark.dk/blog/tine-bryld-prisen-til-broens-ildsjaele/ 

Hans Søgaard: der har været interviews med BROENs stifter, Hans Søgaard i Jyllands-Posten og i 
TV2 Syd: https://broen-danmark.dk/blog/hans-gav-udsatte-boern-en-plads-i-faellesskabet/ 

BROEN Tønder: familie er blevet aktiv i rideklub, så både børn og voksne har det som fælles 
interesse + interview med Hans Søgaard og BROEN Tønders formand, Hanne Aalling Risager: 
https://broen-danmark.dk/tonder/2020/10/23/familie-har-faaet-nyt-liv-i-rideklubben/ 

BROEN Horsens: om den unge kvinde Maria, der som barn og ung blev støttet til at gå til dans af 
BROEN: https://broen-danmark.dk/horsens/2020/10/24/marias-foraeldre-maatte-vaelge-toej-
eller-fritid/ 
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BROEN Vejle: om den unge mand Andreas, som gennem nogle år er blevet støttet til at gå til 
fodbold og nu er et talent på en idrætsefterskole: https://broen-
danmark.dk/vejle/2020/10/23/problemerne-gaar-vaek-naar-jeg-traener/ 

I presseomtalen om prisen er desuden nævnt, at Idrættens Analyseinstitut har undersøgt BROENs 
støtte til børn i socialt udsatte familier. Den viser, at det har afgørende betydning for disse børn at 
blive støttet til at gå til noget i fritiden. Ca. 75 % af besvarelserne i undersøgelsen giver udtryk for, 
at den økonomiske støtte var afgørende for, at barnet overhovedet kunne gå til en fritidsaktivitet. 
Tallene fra rapporten er fortsat gode at henvise til for at vise, at BROEN gør en forskel – find mere 
her: https://broen-danmark.dk/blog/stoette-fra-broen-bryder-ulighed/ 

 

Donationer fra Salling Fondene 

To BROEN-foreninger har modtaget flotte donationer fra Salling Fondene via den lokale Bilka. Det 
drejer sig om BROEN Greve og BROEN Næstved. Tillykke til begge! 

BROEN Greve: https://broen-danmark.dk/greve/2020/10/21/den-store-check-blev-vendt-i-bilka/ 

BROEN Næstved: https://broen-danmark.dk/naestved/2020/10/21/stor-check-sikrer-stoette-til-
boerns-fritid/ 

 

Nyt om lokalforeninger 

I skrivende stund er det fortsat planen, at BROEN Hillerød holder stiftende Generalforsamling den 
5.november 2020. BROEN Hillerød bliver nummer 32 i rækken af lokalforeninger i Danmark. Det 
kommer til at foregå online i stedet for fysisk pga coronaforholdsregler. Vi glæder os til at kunne 
byde folkene i Hillerød velkommen i BROEN-familien. J 

 

Lisbeth Zornig stopper som protektor 

Lisbeth Zornig Andersen ønsker at trække sig som protektor for BROEN Danmark. Lisbeth er i dag 
arbejdsmæssigt et andet sted i sit liv, hvor hun ikke har samme fokus på socialt udsatte børn som 
tidligere, og som vi har haft stor glæde af i hendes indsats for BROEN. Desuden er hun en meget 
travl kvinde, som har skullet prioritere skarpt for at kunne hjælpe os, når vi har bedt om det, og 
det har hun hver gang gjort på fineste vis. Men nu vil hun altså gerne fritages for forpligtelsen, og 
det må vi selvfølgelig respektere. Vi vil sørge for at få sagt pænt tak for hendes indsats som 
protektor siden 2014, hvor hun begyndte efter personlig henvendelse fra Hans Søgaard. 
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NB Det er IKKE noget, hun ønsker, at vi gør til en offentlig historie. Det er stille og roligt og 
udramatisk, men hun har ikke behov for at blive spurgt til det fra medier, der pludselig vil skabe en 
historie, som der ikke er noget i. 

 

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 24. november (træder i stedet for det udskudte møde den 
5. oktober) i 2020. 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. 

 

I er som altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål og forslag. 

 

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 
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www.broen-danmark.dk 

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


