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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære alle! 

Der står genåbning på programmet. Selvom det går langsomt, så går det den rigtige vej, og de 

fleste udendørs fritidsaktiviteter er i gang igen. Forhåbentlig kommer de indendørs aktiviteter også 

med snart. 

Vi håber, at vores BROEN-børn stille og roligt vender tilbage i fritidsaktiviteterne. Der vil sikkert 

også komme nye til. Men faktisk har BROEN været med til at holde mange fast i medlemskabet af 

en fritidsaktivitet ved at betale for kontingenterne trods nedlukning og stilstand. Vi har hørt, at 

flere af jer har begrundet det med, at det er vigtigt, at idræts- og fritidsforeningerne stadig er i en 

tilstand, så de hurtigt kan komme op at køre igen til gavn for bl.a BROEN-børnene. 

Vi er ved at få årsrapporten for 2020 udarbejdet. Vi kan konstatere, at vi i fællesskab støttede i alt 

4.869 børn i 2020 trods nedlukning i længere tid i både foråret og efteråret. Desuden blev der 

givet støtte til 256 børn til ferieaktiviteter og til 75 børn til musikaktiviteter. Samarbejdet med 

Psykiatrien i Region Syddanmark/Fremskudt Funktion førte til støtte af 1 barn i 2020. 

Det vil altså sige, at vi har opretholdt et utroligt flot støtteniveau i et år, der har mildt sagt har 

været præget af stilstand og vanskelige forhold at arbejde under. Det er også et godt afsæt for os 

her i genåbningen. En stor og hjertelig tak for jeres gode indsats! 

Her kommer nyt fra sekretariatet og bestyrelsen. Med det vil vi også ønske jer et godt forår! 

 

Feltarbejde – studerende i BROEN 

De kommende måneder er vi her i sekretariatet så heldige at have Nanna Hammer Bech med på 

sidelinjen i forbindelse med hendes uddannelse til antropolog, dvs studiet af mennesker og 

samfund. Her er en kort beskrivelse fra Nanna selv: 

”Jeg hedder Nanna, er 27 år gammel og studerer antropologi på Aarhus 

Universitet. Som en del af min uddannelse skal jeg de næste seks måneder lave 

det, der indenfor antropologien hedder et feltarbejde i jeres organisation. Kort 

fortalt er et feltarbejde en kvalitativ metodisk tilgang til det at samle viden, hvor 

der er fokus på at være sammen med de mennesker, man finder interessante, for 

at få en dybdegående kvalitativ forståelse af, hvordan de forstår det emne/tema, 

feltarbejdet omhandler. Jeg er interesseret i at lære om det spændende arbejde, 
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I laver i BROEN – herunder hvordan I forholder jer til idéer om inklusion både som princip og i 

praksis. Jeg har siden starten af april tilbragt nogle dage i sekretariatet i Horsens sammen med 

Henrik og Erik, og jeg kommer indenfor de næste par uger til at kontakte nogle af jer i 

lokalforeningerne for at høre, om I vil fortælle mig om jeres arbejde i lokalforeningerne og den 

måde, I lokalt tilgår visionen i BROEN. I sidste ende skal det jeg lærer i BROEN og den viden, jeg får 

om jeres arbejde, bruges som baggrund for at skrive mit speciale, som bliver afslutningen på min 

uddannelse i foråret 2022. Henrik og Erik har allerede taget godt imod mig i sekretariatet, og nu 

glæder jeg mig meget til forhåbentligt snart at møde nogle af jer ude i lokalforeningerne. 

Venlig hilsen Nanna Hammer Bech, kandidatstuderende i antropologi” 

Vi er overbeviste om, at vi alle vil blive klogere på, hvad det er, der kendetegner vores særlige 

arbejde i BROEN, som hvert år hjælper mange børn til bedre trivsel. Den måde, som Nanna 

kommer til at være sammen med jer i de udvalgte lokalforeninger, vil blive aftalt nærmere mellem 

jer og Nanna. Hun ved, at vi arbejder med udsatte familier, og at der vil være oplysninger, som skal 

behandles fortroligt, evt. i anonym form. Hvis I gerne vil høre mere om Nannas projekt i BROEN, er 

I velkomne til at skrive til hende på mail: nahb@cas.au.dk 

 

Generalforsamling 2021 

Vi afholdt ordinær generalforsamling den 19. marts 2021 på en ekstraordinær måde, nemlig som 

en digital begivenhed via en videomødeplatform. Heldigvis var alle deltagere forstående over for, 

at formen var anderledes. Der var i alt 35 deltagere. 

Med god hjælp fra dirigenten advokat Michael Vilhelm Nielsen lykkedes det at gennemføre 

generalforsamlingen i fin stil med plads til dialog undervejs. Vi håber, at jer, der var med, 

oplevede, at det fungerede tilfredsstillende, selvom det var en nødløsning på grund af 

forsamlingsforbuddet. Vi håber på normale tilstand næste år, så vi igen kan holde forsamlingen 

fysisk og i forbindelse med vores årskonference. 

Der var genvalg til: Peter Poulsen (fra BROEN Køge, fortsætter som formand), Morten Jensen (fra 

BROEN Vejle) og Heine Fricke (fra BROEN Vejen). Ny suppleant blev Charlotte Drue Aagaard (fra 

den kommende BROEN Frederikssund. 

Find mere om den nuværende bestyrelse, bestyrelsens årsberetning og BROEN Danmarks 

årsregnskab på BROEN Danmarks hjemmeside: https://broen-danmark.dk/bestyrelse/ 

 

Nye lokalforeninger 

https://broen-danmark.dk/bestyrelse/
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Søndag den 18.april holder BROEN Frederikssund stiftende generalforsamling. En god flok frivillige 

er klar til at støtte børn og unge i Frederikssund Kommune lige så snart, at de formelle ting er på 

plads. Velkommen til jer i Frederikssund! 

Der holdes infomøde i maj om en mulig BROEN Kolding, og det samme vil snart ske i Brøndby. 

Begge steder har vi gennem et stykke tid arbejdet på at finde frivillige til at starte foreninger. 

Allerede her i opstartsfasen er der et fint samarbejde med de to kommuner, som er aktive i at 

hjælpe med at finde frivillige samt sætte BROEN på den kommunale dagsorden. 

 

BROEN Lyngby-Taarbæk 

Efter en midlertidig pause er en ny bestyrelse på plads i BROEN Lyngby-Taarbæk. Selvom det reelt 

er en videreførelse af foreningen, er der alligevel en del formelle ting, der skal bringes i orden, 

men derefter vil den igen være klar til at støtte børn i kommunen. Velkommen til jer nye i Lyngby-

Taarbæk og ligeledes tak til Isabelle og Lars, som har måttet give opgaven videre! 

 

Status i BROENs lokalforeninger 

Vi har fra nogle af jer modtaget referat fra generalforsamlingen og bestyrelsens beretning. Nogle 

af jer lægger det også på hjemmesiden. Det er dels dejligt for os i sekretariatet at kunne følge med 

i, hvordan det går hos jer, og det er også en god idé at synliggøre jeres værdifulde arbejde over for 

dem, der kigger forbi jeres hjemmesider. Så hermed en opfordring til at gøre det endnu flere 

steder. Vi hjælper gerne med at få lagt på hjemmesiden, hvis I ikke selv har en redaktør på 

opgaven med at holde hjemmesiden opdateret. 

 

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 19. april 2021. Forslag til bestyrelsen skal sendes senest 7 

dage før mødet til formanden, men pga tidspunkt for dette nyhedsbrev, så skriv hurtigst muligt. 

Har du noget, som kan være relevant at tage op, kan du altid kontakte bestyrelsen eller 

sekretariatet. 

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

sekretariatet. Bestyrelsen ser således ud: 

mailto:formand@broen-danmark.dk


 4 

Formand: Peter Poulsen (BROEN Køge) 

Kasserer: Judith Winther (BROEN Danmark) 

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) og Charlotte Drue Aagaard (den kommende BROEN 

Frederikssund) 

 

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

