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1. KORT OM BROEN
BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper 
børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale idræts- 
og foreningstilbud med sport, spejder, dans, musik 
og lignende som omdrejningspunkt.

BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontin-
gent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan 
BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb af ud-
styr og transport til aktiviteten. Vi samarbejder  
lokalt med andre organisationer eller foreninger 
om særlig støtte for udsatte børn og unge, hvor det 
er relevant.

BROENs lokale foreninger gør en særlig indsats for, 
at alle børn og unge får mulighed for at være aktive 
i fritiden i et positivt fællesskab med andre børn. 
Arbejdet i lokalforeningerne er baseret på frivillige 

ildsjæle med indgående kendskab til lokalsamfun-
det. Lokalforeningen af BROEN har et tæt samarbej-
de med lokale fagpersoner i kommunen og lokale 
idræts- og fritidsforeninger, som har kendskabet til 
de børn og unge, der har behov for hjælp til en fri-
tidsaktivitet.

BROEN blev oprettet af Hans Søgaard i Horsens i 
2002. Hans Søgaard var også drivkraft bag oprettel-
sen af BROEN Danmark i 2009. Siden er der oprettet 
lokalforeninger af BROEN flere steder i Danmark.
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BROEN hjælper udsatte børn og unge
BROENs fokus er på børn og unge, hvor familien 
ikke har ressourcer til, at børnene kan deltage 
i en fritidsaktivitet. Det kan være på grund af 
dårlig økonomi eller vanskelige sociale forhold. 
Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være 
sammen med andre børn, unge og voksne rol-
lemodeller i et positivt fællesskab.

Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå 
større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fri-
tidsaktiviteter, og at det kan modvirke ensomhed, 
mistrivsel og negative sociale mønstre.1 Desuden 
kan deltagelsen i det lokale foreningsliv fremme 
integration og modvirke radikalisering og volde-
lig ekstremisme. 2

Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært 
at fastsætte præcist. En rapport fra VIVE – Det Na-
tionale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
– anslår på baggrund af registerdata, at ca. 15 % 
af børn og unge 3–19 år i Danmark kan betegnes 
som udsatte eller marginaliserede. 3

BROEN hjælper børn og unge under 18 år. Ifølge 
Danmarks Statistik var der 1.152.995 børn i alde-
ren 0–17 år i 2021. Hvis vi antager, at andelen af 
udsatte eller marginaliserede børn i denne al-
dersgruppe er den samme som for de 3–19 årige, 
svarer det til, at der er ca. 173.000 udsatte eller 
marginaliserede børn og unge under 18 år i Dan-
mark.

Det er disse tal, som vi i BROEN har som udgangs-
punkt, når vi taler om børn og unge, der kommer 
fra socialt udsatte familier. Og det siger os, at 
behovet for støtte er langt større, end de fleste 
forestiller sig.

1 Se f.eks Børnerådets ”Børneindblik: Børn og unge, der lider afsavn, udelukkes fra fællesskabet”, 6/2016 og  
 ”Børneindblik: Det gode fritidsliv er venner, tid og frihed”, 1/2019.
2 CERTA og TrygFonden: Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme, 2016
3 VIVE: Mai Heide Ottosen m.fl.: Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2018, 2018.
4 Ifølge Udenforskabets pris – find mere hos CBS på:  
 https://research.cbs.dk/da/publications/udenforskabets-pris-beregning-af-de-samfundsøkonomiske-omkostning

BROEN skaber værdi for mennesker og for sam-
fundet
Det at være socialt udsat har først og fremmest 
store menneskelige omkostninger i form af mistet 
livskvalitet for den enkelte. De menneskelige om-
kostninger kommer vi aldrig til at sætte beløb på. 
Men vi kan regne ud, hvad udsatte børn og unge 
på sigt koster i øgede social- og sundhedsydelser, 
kriminalforsorg, retsvæsen og mistede indtægter 
i form af skat og produktivitet. 8,2 % af børnene i 
hver årgang bliver ifølge statistikken udsatte men-
nesker i størstedelen af deres liv, og ifølge Centre 
for Economic and Business Research ved CBS i Kø-
benhavn er regningen 72,3 milliarder kroner for 
hver årgang, set i et livsforløb.4  

For hver ung, der kommer væk fra en livsbane på 
kanten af samfundet, kan det danske samfund altså 
forvente at spare 15 millioner kroner på den lange 
bane. Det synes vi i BROEN er temmelig tankevæk-
kende – og hele indsatsen værd i mere end én for-
stand!
BROEN vil forebygge ulighed og dårlig trivsel med 
sin indsats. For meget få midler kan vi investere i 
et godt børne- og ungdomsliv og medvirke til at 
trække flere unge ud af udsathed og marginalise-
ring gennem et aktivt fritidsliv. Det er vores klare 
overbevisning, at vi som samfund får mere ud af 
at hjælpe udsatte børn med en tidlig indsats på et 
tidspunkt, hvor barnet og familien også er motive-
ret for at modtage støtten.
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2. HISTORIEN OM BROEN OG HANS SØGAARD
BROEN blev stiftet af Hans Søgaard i 2002. Vi har 
trukket nogle hovedpunkter frem fra historien.

„Jeg kunne ikke bare vende ryggen til de børn – børn 
fra udsatte familier, fattige familier og omsorgsvigtede 
børn. Jeg kunne ikke lade dem sejle deres egen sø, så 
jeg fik dannet foreningen Broen, der skulle skabe kon-
takt mellem idrætsforeninger og de her børn.“

Sådan forklarer Hans Søgaard, hvorfor han stiftede 
Støtteforeningen Broen (senere BROEN Horsens) 
i oktober 2002. På det tidspunkt var han gået på 
pension efter et arbejdsliv med mange forskellige 
opgaver undervejs. Han har været smed og maskin-
arbejder, og senere solgte han scootere og små last-
biler, inden han også drev et fitnesscenter nogle år.
Han har selv dyrket sport og gør det stadig som ak-
tiv bowlingspiller. Han har kørt motorløb på bane 
og vundet DM. I mange år trænede han piger i bow-
ling, og det gjorde han også, da han begyndte at 
hjælpe børn til at være aktive i fritiden.

”Jeg ville bare hjælpe nogle børn”
Hans Søgaard havde ingen planer om at stifte en 
forening og se den brede sig over hele landet. Han 
drømte ikke om at modtage priser eller trykke hånd 
med prinsesser. Han ville bare hjælpe et par udsatte 
børn, så de kunne komme til at gå til sport.

Børnene hørte han om gennem sin datter, Connie, 
der arbejdede på et behandlingshjem for misbru-
gere. Han var lige gået på pension, da datteren sag-
de: ”Far, der er de her to drenge på 7 og 9 år – kunne 
du ikke gøre noget for at hjælpe dem? Moren er på 
behandlingshjemmet, deres far er alkoholiker, og 
drengene er anbragt uden for hjemmet. De vil ger-
ne gå til fodbold, men der er ikke råd og heller ikke 
nogen til at følge dem.”

“Så jeg ringede til nogle bekendte og spurgte, om de 
ville hjælpe. Det ville de gerne, og pludselig havde jeg 
flere penge og mere hjælp, end jeg skulle bruge til de to 
børn. Så måtte vi jo finde nogle flere børn at hjælpe.”

Hans Søgaard i sit hjem (Foto: Anders Boll for BROEN Horsens)
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Efter gode råd fra SSP og foreningsrådgivningen 
i Horsens Sund By, begge dele af Horsens Kom-
mune, oprettede Hans Søgaard en forening til at 
bygge bro for socialt udsatte børn til en aktiv fritid 
i de lokale idræts- og fritidstilbud. Med en forening 
i ryggen kunne han også søge puljer og fonde til at 
finansiere det hastigt stigende antal børn. Det viste 
sig nemlig hurtigt, at behovet for hjælp til udsatte 
børn var langt større, end han nogensinde havde 
forestillet sig, da han hjalp de første to drenge til 
fodbold.

Siden har Hans med stor vedholdenhed brugt sit 
netværk til at få skabt kontakten til de familier, hvor 
behovet for hjælp er til stede, og til at skaffe flere 
penge, da antallet af børn, der skulle hjælpes, hur-
tigt røg i vejret. Det skete især, da familievejledere 
og sagsbehandlere, lærere og pædagoger i store 
dele af Horsens by og efterhånden også i resten af 
kommunen hørte om BROEN og om foreningens 
evne til at få børnene ud i de foreninger, der havde 
social forståelse til at rumme også de lidt skæve 
børn og unge.

En idé bredes ud
Derfra arbejdede Hans Søgaard ihærdigt videre, da 
behovet for at bygge bro for socialt udsatte børn 
og unge til en aktiv fritid også fandtes andre ste-
der. Han løb skiftende socialministre på dørene 
og gjorde opmærksom på det store behov for at 
hjælpe socialt udsatte voksnes børn, særligt børn 
af misbrugere, men også som følge af andre sociale 
problemer.

På det tidspunkt var der kommet en søsterforening 
op at stå med base i Hadsund. Efter kontakt til Hans 
Søgaard, som gav sin velsignelse og accept til at 
bruge navnet ‘Broen’, blev BROEN Mariagerfjord 
oprettet af en lokal gruppe frivillige i 2008. Det fik 
daværende borgmester i Horsens Jan Trøjborg og 
Hans til at tale sammen om at forsøge at gå ud over 
den lokale grænse med idéen og oprette en lands-
dækkende forening.

Derfor var Hans Søgaard drivkraften bag oprettel-
sen af BROEN Danmark i 2009 til at udbrede den 
enkle og effektive model. Med midler fra Bikuben-
fonden og Satspuljen skulle BROEN Danmark i løb 
et af tre år (2009–2012) oprette selvstændige lokal 
foreninger i de 10 største byer i Danmark. Efter tre år 
var der 13 foreninger, som i alt havde støttet 1.234 
børn til en aktiv fritid, og nye lokalforeninger var på 
vej. Det førte til, at bestyrelsen i 2013 efter endt pro-
jekt besluttede at føre landsforeningens aktiviteter 
videre, så længe der kunne skaffes midler til drift og 
udvikling af indsatsen.

Hans Søgaard var formand for BROEN Danmark fra 
oprettelsen i 2009 og indtil 2015, hvor han valgte 
at træde et skridt tilbage, og posten gik i stedet 
til Peter Poulsen fra BROEN Køge, den nuværende 
formand i BROEN Danmark. I 2018 afgav Hans efter 
eget ønske også formandsposten i BROEN Horsens. 
Men han er fortsat med i den lokale forening og 
fortæller ofte sin historie om, hvordan det hele be-
gyndte, til loger og lokale sponsorer. Selvfølgelig er 
Hans Søgaard æresmedlem i BROEN Danmark og i 
BROEN Horsens.

Med Støtteforeningen Broen lagde han de første 
grundsten til fundamentet til det, som i dag ud-
gør den landsdækkende forening BROEN Danmark 
med i alt 33 selvstændige og frivilligt drevne lo-
kalforeninger rundt i landet. Alle med inspiration i 
modellen fra Hans’ arbejde i Horsens og med det 
samme formål: At bygge bro for børn og unge i so-
cialt udsatte familier til at blive en del af de gode 
fællesskaber i de lokale idræts- og fritidsforeninger.

Af hjertet tak for indsatsen, Hans! Vi er mange, der 
nu passer på dit hjertebarn.

Det første logo for 
BROEN Horsens
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Vision for BROEN
• At alle børn og unge har mulighed for at del-

tage i aktiviteter i fritiden
• At BROEN kan være med til at modvirke den 

ulighed, som findes i socialt udsatte familier, 
og som er med til øge børnenes risiko for en 
udsat position i voksenlivet

• At BROEN kan bygge bro mellem den frivillige 
og den offentlige indsats

FN’s Børnekonvention
Artikel 31, stk. 1: Deltagerstaterne anerkender bar-
nets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fri-
tidsinteresser, som er passende for barnets alder, 
og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneri-
ske liv.
Artikel 31, stk. 2: Deltagerstaterne skal respektere 
og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det 
kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre 
til, at der stilles passende og lige muligheder til 
rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget 
og rekreativ udfoldelse.

FN’s Verdensmål
Mål 1: Afskaf fattigdom 
– afskaffelse af alle former for fattigdom
Mål 3: Sundhed og trivsel 
– sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for 
alle aldersgrupper
Mål 10: Mindre ulighed 
– reducér ulighed i og mellem lande

Hvor der er en Vilje, 
der er der ogsaa en Vej!

Carl August Lorentzen, fange num-
mer S.36, indsat i Statsfængslet i Hor-
sens 1948-1958 i tidsubestemt sikker-
hedsforvaring, døde i fængslet.

Jeg ville bare hjælpe nogle børn!

Hans Søgaard, stifter af Støtteforenin-
gen Broen i Horsens i 2002 samt af 
BROEN Danmark i 2009, æresmedlem 
af begge foreninger.
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3. AKTIVITETER OG INDSATS I BROEN I 2021
BROENs lokalforeninger formidler støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge fra socialt udsatte familier i de 
enkelte kommuner. BROEN Danmark laver en årlig status på den samlede indsats i BROEN på baggrund af 
data fra lokalforeningerne og ud fra de øvrige indsatser i BROEN Danmark.

Status er opgjort pr. 31. december 2021.

Status lokalforeninger
Etablerede lokalforeninger
BROEN er pr. 31. december 2021 til stede med lo-
kale foreninger i 33 kommuner fordelt ud over lan-
det. BROEN Hillerød kom til verden i 2020 under de 
gentagne coronanedlukninger og har ikke for alvor 
fået gang i sine aktiviteter. Det seneste medlem af 
BROEN-familien kom med, da BROEN Frederikssund 
blev oprettet i april 2021.

• Jylland: 16 lokalforeninger (Esbjerg, Frederiks-
havn, Haderslev, Hedensted, Horsens, Mariager-
fjord, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, 
Struer, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, 
Aalborg)

• Fyn: 3 lokalforeninger (Nyborg, Odense, Svend-
borg)

• Sjælland/Øerne syd for Sjælland: 14 lokalforeninger 
(Frederikssund, Greve, Guldborgsund, Halsnæs, 
Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Køge, Lolland, 
Lyngby-Taarbæk, Næstved, Rudersdal, Slagelse, 
Vordingborg)

Kommende lokalforeninger under etablering
Der arbejdes ikke aktuelt på etablering af nye lokale 
foreninger af BROEN. BROEN Danmarks sekretariat 
har jævnligt kontakt til kommuner, hvor der er over-
vejelser om at styrke fritidsindsatsen ved hjælp af 
frivillighed.

Der har tidligere været planer om etablering af lo-
kalforeninger i Brøndby og Kolding. I Brøndby Kom-
mune har man i stedet etableret et kommunalt fri-
tidspas. I Kolding Kommune har man i forvejen et 
fritidspas, men har også ønsket at få tilknyttet et 
bredt samarbejde med civilsamfundsorganisatio-
ner. Det er imidlertid ikke sket i fuldt omfang endnu.

På de følgende sider er en geografisk oversigt over 
fordelingen af BROENs lokalforeninger samt over 
antal støttede børn og antal frivillige i 2021.
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Figur 1: Geografisk oversigt over BROENs lokalforeninger i Danmark
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Figur 2: Antal støttede børn/unge og tilknyttede frivillige i BROENs lokalforeninger i 2021

Forening Startår Støttede børn og unge Frivillige (inkl. bestyrelse)
Esbjerg1 2013 170 1
Frederikshavn 2018 63 12
Frederikssund 2021 15 5
Greve 2019 109 10
Guldborgsund 2011 375 11
Haderslev 2013 33 3
Halsnæs 2016 75 4
Hedensted2 2016 52 11
Herlev 2011 129 1
Hillerød 2020 0 7
Horsens 2002 755 4
Høje-Taastrup3 2017 119 5
Køge4 2012 94 9
Lolland 2014 459 7
Lyngby-Taarbæk 2018 15 5
Mariagerfjord 2008 145 4
Nyborg 2012 71 3
Næstved 2010 176 6
Odense 2011 64 5
Randers 2018 91 6
Ringkøbing-Skjern 2016 16 6
Rudersdal 2018 164 7
Silkeborg 2014 253 6
Slagelse 2017 22 3
Struer 2010 115 5
Svendborg 2012 35 2
Sønderborg 2012 36 6
Tønder 2011 130 7
Varde 2016 75 5
Vejen 2014 98 12
Vejle 2010 585 5
Vordingborg 2013 116 12
Aalborg 2009 312 16
I alt 33 4.967 211

1 Omtrentlig opgørelse fra lokalforeningen
2 Nedgang pga. corona og foreningslukning
3 BROEN Høje-Taastrup har opgjort at have modtaget 149 ansøgninger, men pga. corona, foreningsnedlukning og  
 manglende plads på hold i ønsket fritidsaktivitet har foreningen støttet 119 børn.
4 BROEN Køge er også med til at formidle støtte via det kommunale fritidspas.
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Status for støtte til børn og unge samt tilknyttede frivillige i BROEN

Støtte til børn/unge i BROENs lokalforeninger
I 2021 støttede BROENs lokalforeninger i alt 4.967 
børn og unge mod 4.869 i 2020. Det er en stigning 
på ca. 2 %. Det dækker over stigning i nogle lokal-
foreninger og fald hos andre. Stigningen hos nogle 
lokalforeninger skyldes, at fritidsaktiviteterne i stort 
omfang søgte at opretholde aktivitetsniveauet så 
vidt muligt, og det gav flere henvendelser til BROEN 
om støtte. Faldet hos andre lokalforeninger skyldes 
især nedlukninger på grund af coronavirus i løbet af 
året, som har medført et lavere antal henvendelser 
om støtte. En del lokalforeninger valgte at fortsætte 
kontingentbetalingen for allerede tilmeldte børn 
for at sikre, at børnene kunne starte i fritidsaktivite-
terne, når det var muligt at genåbne.

Andre indsatser til at støtte børn
Feriepulje: Der er i 2021 givet særlig støtte til ferie-
aktiviteter til 327 børn og unge, såsom deltagelse i 
lejre og stævner i skolernes ferier. I de fleste tilfælde 
er støtten givet til et barn, der i forvejen eller efter-
følgende også blev støttet til en fast aktivitet. I 2020 
blev der givet støtte til ferieaktiviteter til 256 børn.

Musikpulje: I 2021 blev der givet støtte til musik- og 
kulturaktiviteter til 33 børn og unge. I 2020 blev der 
givet støtte til 75 børn og unge.

NB For både feriepuljen og musikpuljen gælder, at 
nogle BROEN-foreninger selv påtog sig at dække 
udgiften til disse aktiviteter uden at søge puljerne 
hos BROEN Danmark. Det skyldes, at flere lokal-
foreninger har haft luft i deres egen økonomi til at 
kunne dække udgiften selv.

Fremskudt Funktion: Der er i 2021 ikke givet støtte 
til nogen børn under samarbejdet med projektet 
Fremskudt Funktion under psykiatrien i Region 
Syddanmark. Projektet er ophørt med udgangen af 
2021.

Hvilke fritidsaktiviteter støtter BROENs lokalfor-
eninger?
Eksempel fra BROEN Tønder: Fodbold, håndbold, 
badminton, volleyball, basketball, gymnastik, bue-
skydning, skydning, ridning, fitness, svømning, 
dans, BMX, e-sport, spejder, kulturskoleaktivite-
ter inkl. leje af instrumenter. Vi har også støttet 
DGI-/DBU-fodboldskoler og sommerlejr for socialt 
trængte familier.

Eksempel fra BROEN Vejle: Fodbold, håndbold, 
badminton, svømning, spring, gymnastik, Dou-
ble Dutch (sjipning med lange svingreb), ridning, 
dykning, FDF, Grønne Pigespejdere, DDS, KFUM, 
søspejder, dans, basketball, boksning, fitness, bord-
tennis, karate, taekwondo, ’Sjove Børn’ (forening for 
oplevelser til børn i udsat boligområde) plus diverse 
fodboldskoler, håndboldskoler, sommerlejre, efter-
årslejre, diverse stævner.

Status for tilknyttede frivillige
I 2021 var der tilknyttet i alt 211 frivillige i BROENs 
lokalforeninger mod 222 ved seneste opgørelse 
for 2020. Det er et fald på knap 5 %. Det skyldes, at 
nogle lokalforeninger har oplevet problemer med 
at tiltrække nye frivillige og sikre en stabil gruppe til 
at stå for driften af den lokale indsats.
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Coronas betydning for omfanget af støtte til børn gennem BROEN

Efter den første nedlukning af samfundslivet i 
Danmark i marts 2020 på grund af risikoen for 
smitte med coronavirus har BROENs lokalforenin-
ger på forskellig vis oplevet en indvirkning på ak-
tivitetsniveauet. Der skete en delvis genåbning 
i juni 2020, men sidst på efteråret var der igen 
nedlukning af størstedelen af idræts- og fritidstil-
buddene eller ret kraftige begrænsninger på antal 
deltagere. I foråret 2021 skete der atter en åbning 
af de fleste tilbud. I efteråret 2021 kom der igen 
delvise nedlukninger, men tilbud til børn og unge 
blev prioriteret til at kunne fortsætte.

Enkelte lokalforeninger har meldt tilbage, at det 
ikke har haft nævneværdig indflydelse på antallet 
af børn, der støttes. Generelt har der som nævnt 
været en samlet stigning i 2021 i antallet gennem 
BROEN.

Men flere lokalforeninger har oplevet, at de mange 
nedlukninger har givet usikkerhed blandt børn og 
forældre. Det har betydet, at nogle børn er stoppet 
i aktiviteten eller slet ikke startet.

For alle lokalforeninger har det dog betydet, at  
fysiske møder og generalforsamlinger har måttet 
aflyses eller ændres til at foregå via videomøder. 
Det samme gælder kontakten med samarbejds-
partnere, som i stort omfang blev indskrænket eller 
sat på pause.

Én lokalforening nævner direkte, at nedlukningerne har betydet, at:
”BROEN Nyborg fik langt færre donationer i 2020, men da vi året før havde fået en flot donation, var vi så heldige, 
at denne ved hjælp af stor smidighed også kunne række ind i 2020 og 2021. For at kunne fastholde foreningens 
smidighed og korte responstid valgte bestyrelsen fortsat at afholde bestyrelsesmøder, så udsatte børn og unge 
hurtigt kunne få støtte, hvis der blev åbnet for aktiviteterne. Hvis BROEN Nyborg ikke havde haft „penge på bo-
gen“, så kunne vi ikke have strakt økonomien så langt, at vi hurtigt kunne sikre børnene/de unge en fritidsaktivitet 
i coronaens op-og nedture. Og vi ville ikke kunne have taget nye børn og unge ind, så snart bølgen igen gik op.”

BROEN 
– hjælper udsatte børn 

til en aktiv fritid 

 

Status 2020 
- aktiviteter, støtte og frivillige 
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Øvrige aktiviteter i 2021
Årskonference 2021 for frivillige i BROEN: Den plan-
lagte årskonference i marts måtte aflyses på grund 
af corona. Generalforsamlingen i BROEN Danmark 
blev afholdt som et videomøde på den planlagte 
dato i marts.

Velgørenhedscykelløbet BROEN Danmark Rundt: Efter 
aflysningen i 2020 på grund af corona blev der ikke 
gjort et nyt forsøg på at afholde et løb i 2021. Akti-
viteten er dermed indstillet.

Fremskudt Funktion: På opfordring fra Psykiatrien i 
Region Syddanmark gik BROEN Danmark med i et 
samarbejde med andre frivillige organisationer i 
projektet ”Fremskudt Funktion” om støtte til psykisk 
sårbare børn og unge. Samarbejdet løber i 2020 og 
2021, og det er dermed ophørt som planlagt.

Efterskole for udsatte unge: BROEN Danmark indgår 
i et samarbejde med Efterskoleforeningen og Eg-
montfonden om at hjælpe socialt udsatte unge til 
et ophold på efterskole. I skoleåret 2021-22 er der 
ca. 10 unge på efterskole med en eller anden form 
for støtte fra en lokalforening af BROEN. Der er tale 
om unge, som lokalforeningen i forvejen har kend-
skab til gennem støtte til fritidsaktiviteter. Lokalfor-
eningen har typisk støttet opholdet ved at dække 
indmeldelsesgebyr og evt. udstyr.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre – LOKK: 
BROEN Danmark har indgået en aftale om samar-
bejde med LOKK om at støtte nogle af de ca. 2.000 

børn, der årligt er på et kvindekrisecenter sammen 
med deres mor, til at kunne opretholde et aktivt fri-
tidsliv. Hensigten er at støtte barnets fritidsaktivitet 
under opholdet på et krisecenter samt efter ophol-
det med henvisning til relevant støtte af en aktiv 
fritid.

PFA Brug Livet Fonden: Den 9. december blev en 
af årets fem Hjertesager overrakt til Peter Poul-
sen, som modtog prisen på vegne af alle frivillige 
i BROEN Danmark. Med prisen fulgte 50.000 kr. til 
BROEN Danmarks indsats for socialt udsatte børns 
fritidsaktiviteter. De fire øvrige modtagere af Årets 
Hjertesag 2021 er: Foreningen 5 Skoler, Det kærlige 
Måltid, Foreningen RO og Begavet med glæde.
 
Økonomi: BROEN Danmark har i 2021 samarbejdet 
med følgende fonde og puljer:
• Børge og Max Wonsylds Fond
• Kulturministeriet
• Lemvigh Müller Fonden
• MTHP Fonden
• OK’s Hjertekonto
• Poul Erik Bech Fonden
• Socialministeriet (SærligSoc, ULFRI)
• TrygFonden

Desuden har en række enkeltpersoner og virksom-
heder givet økonomisk støtte til BROENs indsats.
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4. BROEN DANMARK – ORGANISERING OG PERSPEKTIVER
Den første BROEN blev oprettet af Hans Søgaard 
i 2002 i Horsens. Dengang var der ikke ret mange, 
der havde forestillet sig, at behovet for hjælp til ud-
satte børn og unge var så stort, hverken i Horsens 
eller andre steder i Danmark.

I 2008 blev BROEN Mariagerfjord oprettet med in-
spiration fra Horsens. Det fik Hans Søgaard til at se 
behovet for at hjælpe nye BROEN-foreninger i gang 
med at hjælpe flere udsatte børn og unge ud i et 
aktivt fritidsliv.

BROEN Danmark blev oprettet i 2009 til over en tre-
årig periode at udbrede modellen og metoden fra 
BROEN Horsens til andre dele af Danmark. Erfarin-
gerne med dette er evalueret i 2012. 

Erfaringerne fra dette projekt førte til en beslutning 
om at føre indsatsen i BROEN Danmark videre, så 
længe der er et økonomisk grundlag for det.

Lokalforeningerne er selvstændige foreninger med 
egne vedtægter, bestyrelse og regnskab. Alle arbej-
der som en del af BROEN Danmark. Udgangspunk-
tet for lokalforeningerne er den oprindelige model 
fra Horsens – dog tilpasset efter den enkelte kom-
munes særlige forhold og problemstillinger. Der er 
i alle lokalforeninger et tæt samarbejde med lokale 
idræts- og fritidsforeninger samt med fagpersoner i 
den kommunale organisation, primært fra børn- og 
unge- samt social- og sundhedsområderne i den 
pågældende kommune.

Organisering
Bestyrelse: BROEN Danmark har en frivillig bestyrel-
se og egne vedtægter, og regnskabet revideres af 
en ekstern, registreret revisor.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsam-
lingen i marts 2021:
• Formand: Peter Poulsen (fra BROEN Køge)
• Kasserer Judith Winther
• Øvrige medlemmer:

• Bente Kruse (fra BROEN Lolland)
• Heine Fricke (fra BROEN Vejen)
• Jette Husum (fra BROEN Randers)
• Morten Jensen (fra BROEN Vejle)  

– trådte ud efter eget ønske i efteråret 2021
• Søren Torrense Hansen (fra BROEN Halsnæs)

• Suppleanter:
• Gitte Holgaard (fra BROEN Horsens)  

– trådte ind som førstesuppleant i efteråret 
2021

• Charlotte Drue Aagaard  
(fra BROEN Frederikssund)

Bestyrelsen er ulønnet og afholder møder ca. fire 
gange om året samt en årlig generalforsamling.

Sekretariat: Bestyrelsen har tilknyttet et sekretariat 
til at varetage den løbende drift af BROEN Danmark 
og til at understøtte BROEN Danmark og lokalfor-
eninger. Der er aktuelt 2 ansatte.

Sekretariatet arbejder tæt sammen med bestyrel-
sen. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøder uden 
stemmeret, men med funktion som informations-
kilde om den løbende indsats i BROEN Danmark og 
lokalforeningerne, og sekretariatet er referent ved 
bestyrelsesmøderne.

Ambassadører: Johan Hansen, håndboldspiller i BSV, 
Jeanette Ottesen, svømmer på det danske lands-
hold, og Maria Skov Kristensen, tidligere BROEN-
barn, er ulønnede ambassadører for BROEN Dan-
mark uden særlige opgaver.
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Opgaver
Målet er at etablere lokale foreninger af BROEN i byer/kommuner, hvor der er et lokalt behov uden en  
eksisterende indsats eller for at supplere eksempelvis et kommunalt fritidspas, samt at understøtte alle-
rede oprettede lokalforeninger med de løbende opgaver. Herunder at sikre det økonomiske sikkerhedsnet  
under den lokale indsats samt et konstruktivt samarbejde mellem lokalforeningen, kommunen, erhvervsliv 
og det øvrige foreningsliv.

BROEN Danmarks sekretariat tager sig af de konkrete opgaver i samarbejde med bestyrelsen. Sekretariatets 
opgaver er at:

• oprette og understøtte nye lokalforeninger i 
kommuner, hvor der er et lokalt behov

• understøtte aktiviteter i allerede fungerende 
lokalforeninger

• drift af it- og kommunikationsstruktur (netsteder, 
e-mail, nyhedsbrev, sociale medier)

• hjælpe med rekruttering af frivillige til lokal-
foreningerne

• opbygge en medlemsorganisation til at under-
støtte BROEN

• søge midler til den løbende aktivitet i lokal- 
foreningerne og til drift af sekretariatet

• hjælpe lokalforeninger med ansøgninger til 
lokale fonde og puljer

• bistå lokalforeninger i samarbejdet med lokale 
samarbejdspartnere

• sørge for kommunikation internt til bestyrelse og 
lokalforeninger samt eksternt til samarbejdspart-
nere og støtter

• facilitere netværk og udveksling af erfaring og 
viden for lokalforeninger

• dokumentere indsatsen i lokalforeningerne
• evaluere indsatsen over for tilskudsgivere
• inddrage forskningsinstitutioner i evalueringen 

af indsatsen og betydningen for de støttede 
børn og unge

• etablere samarbejder med relevante organisa-
tioner på området

• deltage i relevante netværk om udvikling af ind-
satsen for socialt udsatte børn og unge

• sætte forholdene for udsatte børn og unge på 
dagsordenen i samfundsdebatten

Bestyrelsens mål for BROEN
• At alle børn uanset baggrund har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter
• At BROEN er til stede som aktør for udsatte børns fritidsliv i de kommuner, hvor der er behov for en indsats
• At samarbejde med andre organisationer med samme mål
• At opnå aftaler om samarbejde med alle kommuner, hvor BROEN er til stede
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Økonomi
BROEN er i høj grad afhængig af eksterne midler fra 
både privat og offentlig side. Vi har mødt stor vel-
vilje og støtte fra såvel fonde som ministerielle pul-
jer, og en del lokalforeninger modtager også god 
støtte i lokalområdet fra kommune, fonde og loger 
mv. Vi arbejder på selv i højere grad at være i stand 
til at indsamle midler, som kan supplere midler fra 
donorer. BROEN Danmark er godkendt af Skattesty-
relsen som fradragsberettiget forening.

Vores erfaringer viser, at fonde, virksomheder og 
privatpersoner gerne vil støtte og hjælpe udsatte 
børn og unge. De gode historier fra lokalforenin-
gerne betyder meget for den enkelte fond, den 
lokale virksomhed og for enkeltpersoner, som kan 
se, at støtten er med til at gøre en forskel for det 
enkelte barn. Udfordringen er at skaffe midler til at 
drive BROEN Danmarks sekretariat som grundlag 
og ramme for indsatsen i lokalforeningerne.

BROEN Danmark arbejder med forankring af orga-
nisationen i et langsigtet perspektiv, som sikrer et 
vedvarende grundlag for den lokale indsats med at 

hjælpe udsatte børn og unge gennem lokalforenin-
gerne. Set i lyset af at vi hjælper et stigende antal 
børn, forventer vi også, at opgaven bliver større 
med stadig flere henvendelser fra samarbejdspart-
nere og oprettelse af nye lokalforeninger, som har 
brug for opbakning, viden, rådgivning og økono-
misk hjælp fra BROEN Danmark.
 
I flere lokalforeninger er der et velfungerende sam-
arbejde med lokale sponsorer såsom loger, penge-
institutter og virksomheder, som støtter økonomisk 
i form af donationer, længerevarende sponsorater 
eller anden form for bidrag, f.eks. i form af rabatter 
eller særlig bistand ved køb af sportsudstyr, grafisk 
materiale, revision eller lignende.

Vi arbejder på i højere grad at kunne generere ind-
tægter på anden vis gennem indsamling, med en 
medlemsorganisation, med events, gennem CSR-
samarbejder med virksomheder og gennem sam-
arbejde med andre organisationer på idræts- og 
fritidsområdet.
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Samarbejder
BROENs styrke er på en enkel og direkte måde at 
bygge bro til en aktiv fritid for udsatte børn og 
unge i de lokale idræts- og fritidsforeninger. Denne 
indsats kan i en del tilfælde med fordel suppleres 
af mentorordninger, lektiehjælp og støtte eller vej-
ledning til børn og familier med behov for hjælp ud 
over aktivitetsstøtten. I disse tilfælde kan det være 
en god mulighed at samarbejde med eksisterende 
tiltag hos andre organisationer eller hos kommu-
nen.

BROEN har et velfungerende samarbejde både i 
forhold til økonomisk understøttelse og i forhold til 
udvikling af aktiviteter. Det sker på lokalt plan, hvor 
lokalforeningen indgår i samarbejde med andre 
foreninger, virksomheder og fonde om længere-
varende eller tidsafgrænsede projekter og initiati-
ver. Det sker også på et overordnet landsdækkende 
plan, hvor BROEN Danmark går ind i kortere eller 
længerevarende samarbejder på vegne af lokalfor-
eningerne.

BROEN Danmark indgår i en række samarbejder 
med beslægtede organisationer og netværk med 
formålet at fremme udsatte børn og familiers vilkår.

Netværk: BROEN Danmark indgår i følgende net-
værk:
• Børnesagens Fællesråd: Som medlem
• Børn i fattigdom? Nej tak: Som deltager i netvær-

ket
• EAPN Danmark som del af European Anti-Poverty 

Network: Som medlem
• IdrætsPlatformen: Som medlem
• Isobro: Som associeret medlem
• Netværk hos Fonden for Socialt Ansvar: Som 

medlem i gruppe om familier, børn, unge, uddan-
nelse og trivsel

Samarbejder: BROEN Danmark indgår i samarbejde 
med følgende organisationer:
• Børns Vilkår: Pilotprojekt til at styrke den frivillige 

indsats for børn og unge
• DGI og Dansk Flygtningehjælp: Om at fremme 

udsatte børn og unges mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter

• Efterskoleforeningen: Om at henvise udsatte 
unge til stipendie til ophold på efterskole

• Headspace: Om gensidigt at henvise til støtte-
tilbud for sårbare og udsatte unge

• Julemærkehjemmene: Om at støtte fritidsaktivi-
tet, når et barn kommer hjem fra ophold

• LOKK: Om at støtte børn på kvindekrisecentre til 
at opretholde et aktivt fritidsliv

• Recovery Bulls: Om at formidle støtte til børn af 
brugere

• Psykiatrien i Region Syddanmark: Om at formidle 
tilbud om støtte til fritidsaktivitet til børn og unge 
i psykisk mistrivsel gennem projektet ”Fremskudt 
Funktion”

Evaluering/forskning: Det er et ønske for BROEN at 
blive evalueret af en uafhængig institution, og vi 
har taget kontakt til universiteter og forsknings-
institutioner, der har fokus på børn og unges trivsel, 
om muligheden af et forskningsprojekt, som kan 
undersøge betydningen af at understøtte udsatte 
børns fritidsliv.

Formidling og politisk fokus
BROEN Danmark vil fortsat være med til at sætte 
den socialpolitiske dagsorden blandt andet gen-
nem vores medlemskab af Børnesagens Fællesråd 
og Netværk for Socialt Ansvar.

Vi mener, at udsatte børn og unges trivsel i fritiden 
er et meget vigtigt område, både i forhold til det 
enkelte barn og i forhold til den samfundsmæssige 
forpligtelse til at sikre, at vores børn og unge har så 
gode rammer som muligt at vokse op i og til at få et 
godt grundlag for deres videre liv.





SE MERE
www.broen-danmark.dk

facebook.com/BROENdanmark
LinkedIn: BROEN Danmark
Twitter: @BroenDanmark


