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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære BROEN-folk! 

Vi er stadig fyldt med glæde over, at det lykkedes at afholde årskonferencen i BROEN i november, 

og at mange af jer havde mulighed for at deltage og udveksle erfaringer og gode idéer. Tak for det! 

Og til jer, der ikke kunne deltage, håber vi, at nogle af jer har mulighed næste gang til foråret 2022. 

Lige nu strammer situationen med coronavirus desværre til igen. Endnu har det heldigvis ikke 

berørt børn og unges fritidsaktiviteter, og vi har indtryk af, at man vil gøre meget for at holde 

foreningslivet åbent, så længe det er forsvarligt. Vi kan kun håbe på det bedste. 

Der er også et par gode nyheder at dele med jer alle: Vi er kommet på den nationale finanslov, og 

vi har modtaget en ny pris. Det er i høj grad på grund af jeres gode arbejde i lokalforeningerne. Et 

stort tillykke til os alle! 

Med dette nyhedsbrev vil vi også sige en stor tak for samarbejdet i år - vi glæder os til at arbejde 

sammen med jer i det nye år. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 

BROEN på finansloven 

Efter flere års indsats og løbende dialoger med ordførere i Folketinget er BROEN kommet med i 

Finanslov 2022 med en årlig støtte på 1,7 mio. kr. i årene 2022-2024. Det er en klar anerkendelse 

af det gode og vedholdende arbejde, som I står for i lokalforeningerne. Giv hinanden et stort klap 

på skulderen og ønsk tillykke! ☺ 

Vi ved endnu ikke, hvordan støtten udmøntes. Men det dækker drift af organisationen på det 

nuværende niveau: sekretariat, fundraising, revision, pr samt understøttelse af lokalforeninger 

med hjemmesider, grafiske materialer, årskonference mv. 

 

BROEN udpeget til Årets Hjertesag 

BROEN Danmark er netop blevet udvalgt som en ud af fem 

hjertesager hos PFA Brug Livet Fonden. De fire andre modtagere er: 

5 Skoler, Foreningen RO, Det Kærlige Måltid og Begavet med Glæde. 
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Med prisen følger 50.000 kr. og tilbud om at lave en video om BROENs arbejde. Det vil vi kunne 

fortælle mere om, når vi ved hvordan og hvornår, det skal foregå. 

Find mere hos PFA Brug Livet Fonden: https://pfabruglivetfonden.dk/forside/ 

Også her et stort tillykke til os alle! I må gerne omtale det lokalt, hvor det giver mening. 

 

Årskonference i BROEN 2021 – materialer 

Årskonference 2021 blev afholdt den 5. - 6. november. Vi var godt 60 deltagere, og det var dejligt 

at se hinanden igen. Som sædvanligt blev der udvekslet erfaringer og inspiration til at tage med 

hjem til de øvrige i lokalforeningerne. 

I kan finde oplæg og materialer under ’Broerne internt’ på hjemmesiden: https://broen-

danmark.dk/aarskonference-2021/ 

 

Årskonference og generalforsamling i BROEN 2022 

Årskonference 2022 bliver fredag den 25. – lørdag den 26. marts. Det bliver igen 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 og idéer. 

Programmet er ikke klar endnu, men bliver sendt ud til jer, når det er på plads. Tilmelding senest 

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

danmark.dk  

 

Poul Erik Bech Fonden 

Poul Erik Bech Fonden har igen valgt at støtte op om BROENs kerneopgaver – at støtte udsatte 

børn og unges fritidsaktiviteter, så børnene kan indgå i positive fællesskaber og på den måde få 

relationer til kammerater og voksne rollemodeller. Poul Erik Bech Fonden har igen valgt at støtte 

de lokalforeninger, hvor der samtidig er en lokal EDC Poul Erik Bech-mægler. Donationen er på 1 

millioner kroner, hvilket betyder, at 20 lokalforeninger i år modtager hver 50.000 kr. 

I vores dialog med fonden får vi at vide, at fondsbestyrelsen er meget glade for samarbejdet og 

følger interesseret med i vores indsats. 

 

Samarbejde med kvindekrisecentre 

https://pfabruglivetfonden.dk/forside/
https://broen-danmark.dk/aarskonference-2021/
https://broen-danmark.dk/aarskonference-2021/
mailto:info@broen-danmark.dk
mailto:info@broen-danmark.dk
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BROEN Danmark har indledt et samarbejde med kvindekrisecentrene, hvor målet er at støtte børn, 

som er på et krisecenter i en kortere eller længere periode. Samarbejdet fortsætter, når børnene 

vender hjem eller genhuses på en ny adresse. Modtager I ansøgninger fra børn på krisecentre – 

det kan være personalet, som hjælper med ansøgning på børnenes vegne, så refunderer BROEN 

Danmark udgifterne. I kan bruge et skema, som ligner skemaet i forbindelse med støtte til 

Ferieaktiviteter. Drejer det sig om børn af mænd på mandekrisecenter, så støtter vi selvfølgelig 

også. Kontakt endelig sekretariatet, hvis der er spørgsmål. 

Midlerne til at støtte børn og unge fra krisecentre kommer fra Tine Bryld Prisen 2020. 

Find ansøgningsskemaet under ’Broerne internt’: https://broen-danmark.dk/ansoegning-boern-

paa-krisecenter/ 

 

Kampagne med Select og Familiestøtten 

BROEN Danmark, Familiestøtten og Select har et samarbejde om salg af fodbolde, hvor 

overskuddet skal gå til at støtte udsatte børns fritidsliv (BROEN), samt til at gøre udsatte familiers 

hverdag lettere (Familiestøtten). Lige nu planlægges et strategimøde med Familiestøtten, Select 

og BROEN – det handler om at skabe opmærksomhed om de to organisationer, få solgt boldene og 

få boldene leveret til rette vedkomne.  

Meget mere om samarbejdet på den anden side af jul, når græsset bliver lidt grønnere og 

fodbolden ruller på de danske arenaer, og vi ved mere om det praktiske. 

 

Tjek sponsorlogoer på lokalforeningers hjemmesider 

Flere lokalforeninger har på hjemmesiden visning af logoer for sponsorer, der har støttet 

økonomisk. Hensigten med dette er at synliggøre sponsorer, hvis vedkommende ønsker det. 

Måske er det lidt tid siden, at I sidst har taget stilling til, om en sponsor stadig er relevant at vise 

på jeres hjemmeside, eller om det er tid at tage det af. Tanken er, at det kun er de aktuelle 

sponsorer, det vil sige, dem som har støttet jer inden for det seneste års tid, der skal synliggøres 

på denne måde. Sig til, hvis nogle skal fjernes fra oversigten, eller nye sponsorer skal tilføjes. 

 

Status 2021 – tal for indsatsen i lokalforeningerne 

Det nærmer sig tiden for at gøre status for vores fælles indsats i 2021 til den årlige statusrapport 

for BROEN. Derfor vil vi bede om jeres hjælp med at indsende data om jeres støtte af børn og antal 

frivillige i lokalforeningerne i 2021. Husk at selv om det enkelte barn er blevet støttet ad flere 

omgang, skal det kun tælles med én gang. 

https://broen-danmark.dk/ansoegning-boern-paa-krisecenter/
https://broen-danmark.dk/ansoegning-boern-paa-krisecenter/
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Statusrapporten giver os mulighed for at fortælle samarbejdspartnere og tilskudsgivere om 

rækkevidden af BROENs arbejde. 

Send jeres input til status 2021 senest den 15. januar 2022 til: henrik@broen-danmark.dk 

 

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 21. februar 2022. 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), Gitte Holgaard (BROEN Horsens), Heine 

Fricke (BROEN Vejen), Jette Husum (BROEN Randers) og Søren Torrense (BROEN Halsnæs). 

Suppleanter: Charlotte Drue Aagaard (BROEN Frederikssund). 

NB Morten Jensen (BROEN Vejle) har ønsket at træde ud af bestyrelsen af private årsager. 

 

Vi håber, at I internt hos jer vil formidle nyhedsbrevet til hinanden i lokalforeningen. 

 

De bedste hilsner fra 

Erik Haumann, erik@broen-danmark.dk, tlf. 28 59 80 10 

Henrik Nørgaard, henrik@broen-danmark.dk, tlf. 22 84 85 76 

 

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

