
 

 

 

Kære lokalforeninger! 
Vi vil gerne invitere jer til konference fredag den 5. og lørdag 6. 

november 2021. Vi håber, at I har mulighed for at deltage og dele 

erfaringer med såvel gamle som nye lokalforeninger. 

 

Program: 

Fredag den 5. november: 

16.00 – 17.30. Indkvartering på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

17.30 – 18.30. Nyt fra sekretariatet 

18.30 – 20.00. Middag samt erfaringsudveksling ved bordene 

20.00 – 21.00. Inspiration fra lokalforeningerne. Eksempel på hvordan det er lykkes at samle penge 

ind. Lennert Hansen (BROEN Køge) og Sanna Rasmussen (Familiestøtten) fortæller og deler 

erfaringer fra arrangementet ”Giving Tuesday” i Køge: ”Hvordan kan man samle midler ind til 

fordel for udsatte børn og familier?”. Giving Tuesday er i år planlagt i Køge, Næstved og 

Sønderborg. 

21.00 - 22.00. Vi tager PULSEN på lokalforeningerne – hvad sker der rundt om i lokalforeningerne? 

Hvilke udfordringer møder I? Eksempelvis i samarbejdet med den enkelte kommune og andre 

organisationer, i forhold til målgruppen, i forhold til aktivitetsudbyderne m.fl. Der er rigtig mange 

erfaringer og gode ideer lagret i de enkelte lokalforeninger, som kan deles. 

22.00 -  Erfaringsudveksling uden for programmet. Mulighed for at snakke på tværs af 

lokalforeningerne, snakke med bestyrelsen og sekretariatet. 

 

Lørdag den 6. november: 

06.00 – 08.00 Mulighed for morgensvømning / træning i DGI huset, som ligger lige overfor 

hotellet. Gratis adgang.. 



07.30 – 08.45 Morgenbuffet 

08.45 – 09.00 Pakketid – nøgler afleveres i receptionen 

09.00 – 10.00: DGI inviterer til samarbejde – med udgangspunkt i et formaliseret samarbejde i 

Næstved og Guldborgsund drøftes mulighederne for et samarbejde, hvor blandt andet DGI’s 

”Foreningsliv for alle” og BROENs indsats supplerer hinanden v/ DGI Storstrømmen  

10.00 – 10.45 Eksempler på samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund - BROEN Tønder, 

Selvhjælp Sydvest, Tønder Kommune og Ressourcedetektiven har indledt et samarbejde, hvor der 

arbejdes om at styrke sårbare børn, øge deres selvtillid og gøre dem parate til at møde de 

udfordringer, som skole og foreningsliv byder dem. Der vil blive præsenteret et par eksempler 

mere. 

10.45 – 11.00. Kaffe, vand, frugt m.m. 

11.00 – 12.00. BROEN Danmarks bestyrelse har ordet. BROEN Danmarks bestyrelse har i 2020 og 

2021 arbejdet med visioner og synliggørelse af BROEN Danmarks arbejde i forhold til 

lokalforeningerne, fonde, organisationer, styrelser, ministerier og kommuner.  

12.00 – 12.30 Opsamling og derefter let frokost. Kom godt hjem! 

Med forbehold for ændringer. 

 

Tilmelding senest den 25. september 2021 til: info@broen-danmark.dk 

Konferencen er gratis at deltage i – dog afholder man selv udgifter i forhold til drikkevarer efter 

middagen. Bliver I forhindret i at deltage – efter at I har meldt jer til konferencen – vil vi gerne vide 

det hurtigst muligt, så vi har mulighed for at ændre reservation af værelse og middag. 

Kør gerne sammen og del værelse, hvis det er muligt, da vi har et begrænset antal værelser. 

 

Bedste hilsner 

BROEN Danmark 

Henrik og Erik 


