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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære BROEN-folk! 

Vi kan høre fra flere af jer i lokalforeningerne, at fritidsaktiviteterne for børn og unge er godt i 

gang igen, og at I atter modtager ansøgninger om støtte til børn fra udsatte familier. Nogle steder 

kommer ansøgningerne i stort set samme omfang som tidligere, andre i mindre omfang. 

Vi håber, at vi ikke kommer til at opleve nedlukninger af fritidsaktiviteter, men det må tiden vise. 

Der er desværre stadig brug for vores indsats, og vi vil sige jer en stor tak for fortsat at stå på de 

udsatte børns side med at bygge bro til de gode fællesskaber i fritiden. 

Efteråret kommer helt sikkert til at byde på politiske diskussioner i Folketinget i forbindelse med 

finansloven og overalt i landet i forbindelse med kommunalvalgene til november. Vi forventer, at 

forebyggelse af ensomhed og brobygning til fællesskaber kommer til at være på dagsordenen 

mange steder, og her spiller BROENs indsats for udsatte børn og unge en vigtig rolle. 

Vi vil ønske jer god vind med arbejdet, og vi glæder os til at arbejde sammen med jer. 

 

Årskonference i BROEN 2021 

2020 blev første gang uden en årskonference i BROEN pga corona. Men i år kan vi igen samles til 

træf i BROEN-familien. 

Årskonference 2021 bliver fredag den 5. – lørdag den 6. november. Denne gang bliver det på 

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. Vi glæder os til at se så mange af jer som 

muligt og til de gode udvekslinger af erfaringer fra gamle og nye lokalforeninger. 

Programmet er sendt ud til jer, og vi glæder os til at se så mange som muligt. Tilmelding senest 

25. september – og I er velkommen til at melde jeres ankomst allerede nu på mail: info@broen-

danmark.dk  

Særlige aktiviteter i sommerferien 

BROEN har igen i år kunnet støtte mange børn til gode oplevelser i ferien på de mange 

idrætsskoler og andre ferieaktiviteter. Desuden har der været særlige ferieaktiviteter hos et par af 

BROENs lokalforeninger: 
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BROEN Tønder har igen i år stået bag en særlig ferielejr for socialt udsatte familier i samarbejde 

med Agerskov Ungdomsskole og familieafdelingen i Tønder Kommune. Ferielejren skal styrke 

familiernes netværk og give inspiration til børnenes fritidsliv. 

Som et nyt initiativ har BROEN Vejen sammen med Vejen Idrætscenter og kommunens 

fritidskoordinator tilbudt børn fra en lokal skole et særligt sommerpas til at prøve en 

idrætsaktivitet. Håbet er, at nogle af børnene vil få lyst til at gå til en fritidsaktivitet efter ferien, og 

det kan fritidskoordinatoren hjælpe børnene og deres forældre med. 

Giving Tuesday 2021 

Giving Tuesday falder i år tirsdag den 30. november efter afholdelse af Black Friday. Tanken bag er 

at give til velgørenhed oven på købeaktiviteterne om fredagen. I Køge og Næstved har der 

tidligere været afholdt indsamling på denne tirsdag i et samarbejde mellem Familiestøtten og 

BROEN-lokalforeningen. 

I år går BROEN Sønderborg med på at arrangere lokal indsamling. BROEN Greve overvejer også at 

gøre noget lokalt. Er der flere af jer, som har planer, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan 

bidrage med erfaringer fra de andre steder, hvor det har været afholdt. 

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 

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, så udsatte børn og unges aktive fritidsliv kommer 

på dagsordenen. 

Kurser for frivillige i sociale foreninger 

Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder kurser for frivillige i socialt arbejde. Der er mange 

forskellige emner såsom bestyrelsesarbejde, kommunikation, fundraising og rekruttering af 

frivillige. En del kurser er online, andre er fysiske. 

Find oversigt over kurser hos Center for frivilligt socialt arbejde: 

https://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender-landsdaekkende-kurser 

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. 
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Kommende møder i bestyrelsen er den 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 hos jer vil formidle nyhedsbrevet til hinanden 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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