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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære gode BROEN-folk! 

Vi håber, at vi nu kan sige, at corona og problemer som følge af det er bag os, og at vi kan se frem 

mod mere normale forhold i samfundet og i BROEN og arbejdet for udsatte børns aktive fritid. I 

skal have en stor tak for jeres indsats, for det har bestemt ikke været nemt at navigere igennem. 

Vi vil med dette nyhedsbrev ønske jer alle en rigtig god sommer og ferie – uanset om ferien bliver 

her i Danmark eller et andet sted, hvor det er muligt at rejse til. Når vi rammer august, håber vi på 

at der er skruet helt op for aktiviteterne rundt om i landets idræts- og fritidsforeninger til glæde 

for alle og ikke mindst de børn og unge, som I støtter til gode fællesskaber. 

 

Ferieaktiviteter 2021 

BROEN Danmark har igen i år mulighed for at støtte børn og unge, som gerne vil deltage i 

ferieaktiviteter hen over sommeren. Med støtte fra blandt andet Lemvigh Müller Fonden 

fortsætter BROEN Danmarks pulje ”Ferieaktiviteter 2021”, og I er meget velkommen til at søge. I 

finder ansøgningsskemaet her: https://broen-danmark.dk/ansoegning-ferieaktiviteter/ 

Ny BROEN i Frederikssund 

Søndag den 18. april holdt en gruppe frivillige stiftende generalforsamling i Frederikssund 

Kommune. BROEN Frederikssund er nummer 33 i rækken af foreninger, som arbejder med det 

formål at støtte børn og unge fra socialt og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid sammen 

med kammerater og voksne rollemodeller. Normann Larsen er foreningens formand. Vi ser frem til 

samarbejdet! 

Find mere her: www.broen-frederikssund.dk  

Årskonference i BROEN 

Der er gået alt for lang tid uden, at vi har kunnet samles på tværs i BROEN-familien, så nu håber vi, 

at det langt om længe kan lade sig gøre. 

Bestyrelsen og sekretariatet har sat dato på årskonference 2021: Det bliver fredag den 5. – lørdag 

den 6. november. Vi ville gerne tidligere, men det var svært at finde ledig plads, og af samme 

grund bliver det denne gang på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. Vi glæder 
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os til at se så mange af jer som muligt og til de gode udvekslinger af erfaringer fra gamle og nye 

lokalforeninger. 

Det endelige program følger, men vi melder datoen ud allerede nu, så I kan sætte kryds i 

kalenderen. Tilmelding senest 20. september – og I er velkommen til at melde jeres ankomst 

allerede nu på mail: info@broen-danmark.dk  

Broløbet 2021 – børn løber for børn 

Lørdag den 11. september afvikles Broløbet Storebælt, og denne gang er der tilføjet et specielt løb 

– Børnemaraton – hvor børn får mulighed for en løbetur på en del af Storebæltsbroen. 

Overskuddet fra børneløbet går til at støtte BROENs indsats i forhold til sårbare og udsatte børn og 

unges fritidsaktiviteter. Det er stadig muligt at tilmelde sig til børneløbet. 

I finder flere oplysninger på Broløbets hjemmeside: https://www.brolob.dk/om-lobene/ 

Køge - Malaga 2021 

Christina Poulsen og Jens Kasler er to entusiastiske og cykelglade personer, som lørdag den 26. 

juni ruller ud på en fantastisk tur i deres sommerferie: På cykel fra Køge til Malaga i Sydspanien 

med en god ven i servicebilen. Som del af turen samler de penge ind til BROENs arbejde for 

udsatte børns fritid. Der er oprettet et særligt MobilePay-nummer 664077 til indsamlingen. 

BROEN Køge sender dem af sted fra Køge, og BROEN Lolland sender dem godt videre i Rødby havn. 

Vi ønsker dem en rigtig god tur! 

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

Kontakt til ordførere 

Vi har fra BROEN Danmark haft kontakt til flere af de politiske ordførere i Folketinget på social- og 
idrætsområdet gennem det seneste halve år. Vi har fortalt om betydningen og omfanget af vores 
fælles indsats, om vores samarbejde med kommuner og andre organisationer og om vigtigheden 
af en stabil grundfinansiering til at sikre grundlaget for at bygge bro for socialt udsatte børn til 
gode fællesskaber i fritiden. Vi oplever stor anerkendelse for jeres gode arbejde lokalt, og vi håber, 
at det snart er det rigtige tidspunkt for, at vi bliver tænkt ind i længerevarende tilskud, når 
afløseren for den nedlagte Sats-pulje skal diskuteres i efteråret. Desuden er der oven på corona 
meget opmærksomhed på vigtigheden af at få børn og unge tilbage i fællesskaberne i 
foreningslivet. 

Kommunalvalg 2021 og BROEN lokalt 

Den 16. november er der valg til de lokale kommunalbestyrelser. Det kan være en god anledning 

for jer til at sætte BROEN på den lokalpolitiske dagsorden. BROEN gør en vigtig forskel ved at 

hjælpe socialt udsatte børn til en aktiv fritid i de lokale idræts- og fritidsforeninger, og samtidig er 
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vi med til at styrke det lokale foreningsliv. I kan benytte valgkampen til at tage kontakt til lokale 

politikere og fortælle om BROENs lokale indsats. 

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 16. august og 4. oktober 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) 

Suppleanter: Gitte Holgaard (BROEN Horsens) og Charlotte Drue Aagaard. (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 
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