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Nyhedsbrev til BROENs lokalforeninger 

Kære BROEN-folk! 

Sommerferien er lige om hjørnet, og vi vil ønske jer alle en god sommer og sige tak for jeres gode 

indsats. 

Her følger nyt om nye muligheder for at søge om midler til at bygge bro for ”jeres” BROEN-børn. 

I er som altid meget velkomne til at tage fat i os på sekretariatet med spørgsmål og forslag. 

 

Pulje til ukrainske børns fritidsaktiviteter 

BROEN Danmark har fra TrygFonden fået en bevilling på 690.000 kr. til at støtte flygtningebørn fra 

Ukraine til at deltage i lokale idræts- og fritidsaktiviteter. 

Vi har lavet et særligt ansøgningsskema på hjemmesiden under ’Broerne internt’: https://broen-

danmark.dk/ansoegning-fritidsaktiviteter-ukrainske-boern/ 

I kan søge max. 2.000 kr. pr barn. 

 

Pulje til tøj og udstyr 

BROEN Danmark har fra Fodboldfonden modtaget en donation på 200.000 kr. til at støtte socialt 

udsatte børn med tøj og udstyr til fritidsaktiviteter. Det er efter ønske fra Fodboldfonden, at 

pengene skal øremærkes til udstyr. 

Vi har også her lavet et særligt ansøgningsskema på hjemmesiden under ’Broerne internt’: 

https://broen-danmark.dk/ansoegning-toej-og-udstyr/ 

Der kan max. søges 1.000 kr. pr barn. 

 

Pulje til ferieaktiviteter 
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Igen i år støtter BROEN Danmark ferieaktiviteter i skolernes ferier – eksempelvis fodboldskoler, 

spejderlejre, stævner, turneringer mm., samt støtte til musik og kultur. Ansøgningsskemaet findes 

på hjemmesiden under Broerne internt: https://broen-danmark.dk/broerne-internt/ 

 

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 8. august 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) 

Bestyrelsesmedlemmer: Heine Fricke (BROEN Vejen).  Søren Torrense Hansen (BROEN Halsnæs). 

Maria Krog (BROEN Guldborgsund). Gitte Holgaard (BROEN Horsens). Lars Stilling Netteberg 

(BROEN Rudersdal). Hanne Risager (BROEN Tønder).  

 

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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