
 
 
 

Beretning 2021. 
 

Retningslinjer og nedlukninger har stadig været en del af dagligdagen i 2021, 
men der har dog som året forinden været glædelige oplevelser. 

 
Broen Danmark på finansloven 

 
Først og fremmest er Broen Danmark kommet på finansloven og støttes nu 

årligt med kr. 1.700.000 om året i tre år. Grunden til, at det er lykkedes, er det 
store arbejde, som medarbejderne i sekretariatet yder hver eneste dag, og 

som de gør i samspil med politiske aktører, aktører fra erhvervslivet, og 
naturligvis også os som lokalt forankrede foreninger.  

Det er så vigtigt, fordi det sikrer driften af Broen Danmarks sekretariat. Den 
hjælp og support vi får fra sekretariatet er uvurderlig, og uden den kan jeg vist 
roligt sige, at der ingen lokale Broen foreninger ville findes. Medarbejderne i 
sekretariatet er dem, vi kan sparre med, og blive inspireret af. Men først og 
fremmest er det dem, der i samspil med hovedbestyrelsen sikrer den røde 
tråd i vores daglige arbejde og underliggende økonomiske grundlag for de 
foreninger, der er i en opstartsfase, eller som i en periode ikke har kunnet 

samle nok penge ind til at kunne holde den lokale forening økonomisk 
velfunderet. Hver lokalforening er unik, og i 2021 er der 33 foreninger fordelt 
rundt omkring i Danmark, og hver forening drives i forhold til de mennesker, 
som udgør bestyrelsen og deres forankring i det lokale samfund. Friheden til 
at drive lokalforeningen er nok det største aktiv, fordi det motiverer os som 

frivillige til at gøre en ekstra indsats. Vi sætter selv rammerne for vores 
daglige virke, og det betyder, at vi kan yde efter vores ressourcer både 

menneskelige og økonomiske.  
 

Partnerskabsaftale med Tønder Kommune 
 

I 2020 fik vi lavet en partnerskabsaftale med TK gældende i 3 år, og den 
udløber d. 31.12. 2022. Vi får et beløb på kr. 100.000 hvert år – i alt kr. 

300.000, og hvis aftalen forløber tilfredsstillende for begge parter forlænges 
aftalen. Broen Tønder forpligter sig til én gang årligt at sende en opgørelse 
over antal støttede børn, hvordan de fordeler sig geografisk i kommunen, 



samt info om hvilke aktiviteter børnene deltager i. Derudover afholdes der 
hvert år i marts eller april måned et evalueringsmøde mellem TK og Broen 
Tønder. Jeg vil gerne rose den måde, som aftalen er skruet sammen på. Vi 
kan i dagligdagen fortsætte med at arbejde, som det passer os bedst i en 
frivillig social forening, da vi ikke er sat under nogen form for bureaukratisk 

styring 
 

Vi deltog i statusmøde med TK d. 13.04. 2021 med deltagelse af:   
Lena Vinding, myndighedsleder 

Mary Lorenzen, foranstaltningsleder 
Grethe Høyer Nielsen, Direktør Social, Arbejds-marked og Sundhed 

Rikke Beyer, udviklingskonsulent  
Ella Mølgaard, BROEN 

Hanne Aa Risager, BROEN 
 Et konstruktivt møde hvor vi fik evalueret indsatsen samt en drøftelse af, om 

der er indsatser, vi i fællesskab kan styrke. 
 

Ferieprojekt  
    

Ferieprojektet i samarbejde med TK og Agerskov Ungdomsskole lykkedes 
det heldigvis igen at gennemføre. Det er et projekt, som har rigtig stor 

betydning for de familier, der deltager, i det de oplever et ophold med gode 
aktiviteter, engagerede ledere og tovholder samt muligheden for 

efterfølgende at få etableret et netværk med hinanden. 
Ferieprojektet blev afviklet i uge 27 med deltagelse af 8 familier og 25 børn. 

Formålet med lejren er ud over at skabe en god uge, at få sat fokus på 
fritidsaktiviteter efterfølgende for børnene. Det prøver vi fremadrettet at få 

fulgt op på. 
Trygfonden donerede kr. 45.000 øremærket til ferieprojektet, og Lisbeth 

Oxholm Andersen kom forbi som repræsentant for fonden, og overrakte en 
check. Stort TAK for det.  

  
Projekt ”Når børn blomstrer” 

   
Broen Tønder deltager sammen med Broen DK i en styregruppe omkring et 
projekt ”Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i 
fællesskabets styrke”. Projektet er skabt i et samarbejde mellem Selvhjælp 

Sydvest, RessourceDetektiven og Tønder Kommune, der deltager med flere 
afdelinger. Julemærkehjemmet Fjordmark og Frivillig Center Tønder deltager 

også. Projektet har som alt andet været præget af nedlukninger og 
restriktioner, men det er stille og roligt kommet i gang. Der har i efteråret kørt 



en lille gruppe, og det er med succes. Der er tilmeldt flere børn til foråret 
2022, og der har også meldt sig frivillige til at undervise og guide børnene.     

 
 

Samarbejde med Familieværkstedet 
 

Vi har indledt i samarbejde med Familieværkstedet i Tønder, og de har 
oprettet en afdeling i huset hos dem, hvor fritidstøj og evt. andre ting til en 
aktiv fritid kan indleveres og afhentes. Det er et rigtig positivt tiltag, og vi er 

glade for, at Familieværkstedet er blevet en aktiv samarbejdspartner. Måske 
kan det på sigt udvikle sig yderligere.   

 
Jannick Green som ambassadør 

 
Samarbejdet med vores ambassadør Jannick Green er på grund af 

nedlukningerne endnu ikke rigtig kommet op at stå, men der er stadig 
kontakt, og Jannick er varm på opgaven. Vi forsøger at gå i et kreativt hjørne 
omkring hvordan vi kan få synliggjort Jannick, da han foretager et klubskifte 

fra Magdeburg til Paris SG til sommeren 2022.  
 

10-års jubilæum september 2021 
 

Vi havde 10-års jubilæum i september, og egentlig havde vi tænkt, at det 
skulle have været fejret med maner. Det er foreløbig udsat til september 

2022. 
 

Studieprojekt i samarbejde med Nanna Hammer Bech 
Broen Danmark har været involveret i et studieprojekt omkring frivilligt socialt 
arbejde, og i den forbindelse blev Broen Tønder kontaktet, om vi ville være 

med. Projektet gennemføres som feltarbejde af Nanna Hammer Bech, som er 
antropologistuderende, og formålet med feltarbejde var som udgangspunkt at 

kigge på det arbejde, vi laver i BROEN, med fokus på inklusion som både 
praksis og princip. Nanna har i den forbindelse interviewet os et par gange, 
og hun lavede en temaaften for os, hvor vi blev stillet en masse refleksive 
spørgsmål omkring det at være frivillig. Der udkommer i løbet af 2022 en 

rapport fra feltarbejdet.   
  
 

Øvrige aktiviteter for 2021 
Der har været afholdt et par møder med forskellige aktører fra Tønder 
Kommune, med fokus på piger med anden etnisk herkomst integreret 



gennem en aktiv fritid. Grunden til møderne er en undren over, at der stort set 
ingen ansøgninger kommer på pigerne. Der er lidt divergerende opfattelser 

af, om det reelt er et problem.  
 

Vi deltog i et rigtig godt arrangement i september, hvor frivillige i Tønder 
kommune blev hyldet.  

Vi har deltaget i GF for Broen Danmark – et virtuelt møde. 
Vi har deltaget i årskonference for Broen Danmark, og hvor vi var 

oplægsholdere omkring projekt ”Når børn blomstrer”.  
 

Der har været afholdt et møde med kommunens socialudvalg inviteret af 
netop socialudvalget. Et positivt møde hvor vi fik en mulighed for at fortælle 

om Broen Tønders daglige virke, og hvilke aktiviteter vi er involveret i. Det er 
dejligt med politikernes interesse for vores arbejde og ikke mindst effekten af 

det. Der udtrykkes stor respekt for vores arbejde. 
 

Vi har deltaget i stormøde i Løgumkloster d. 24.11.  
 

Vi har deltaget i messen 360 grader i Skærbæk Fritidscenter. Det er vigtigt at 
vi hele tiden gør opmærksom på vores eksistens, så foreninger og andre ved 

at der kan søges støtte. 
 

Vi har deltaget i overrækkelsen af en donation fra Y´s Men Club Nørre 
Rangstrup på kr. 10.000. 

 
 

Økonomi 
Donationer 2021 i indkommende rækkefølge 
Ella Marie Danielsens Mindefond   11.690,44 
Stella Andresen (150 kr./md. fra 3.2.2021)                 1.200,00 
Partnerskabsaftale Tønder Kommune                       100.000,00 
Tryghedsgruppen/Trygfonden    45.000,00 
Fællessang i Kulturugen         860,00 
Nørre Rangstrup Y’s Mens Club   10.000,00 
Odd Fellow Chr. Skeel      6.000,00 
                        174.750,44 
 
 
Der er udbetalt kr. 200.000 i året 2021.       



Antal støttede børn og aktivitetstyper  
I Danmark er der samlet støttet 4.869 børn, hvoraf vi har støttet 121 børn. De 
har deltaget i fodbold, håndbold, badminton, volleyball, basketball, gymnastik, 
bueskydning, skydning, ridning, fitness, svømning, dans, BMX, e-sport, 
kulturskole-aktiviteter inkl. leje af instrumenter og spejder. Vi har også støttet 
DGI-/DBU-fodboldskoler og støtte til sommerlejr.  
 
TAK 
TAK til alle de personer og fonde der på forskellig vis har støttet Broen 
Tønder. Det har en rigtig stor betydning for vores daglige arbejde. 
 
TAK til de frivillige, samt donorer der var involveret i og støttede 
sommerlejren på Agerskov Ungdomsskole. Hjælpen er uvurderlig, og den var 
medvirkende til at alle, både børn og voksne, fik en rigtig god uge.   
 
TAK til alle samarbejdspartnere i form af foreningsledere, medarbejdere hos 
kommunen, og forretninger. Det er i samspil med jer, at det hele går op i en 
højere enhed til gavn for børnene. 
 
Vision for 2022 

• at få fulgt op på om børn fra ferielejren kommer i gang med en 
fritidsaktivitet  

• at vi fortsat må være med til at præge lokalsamfundet i kommunen med 
ideer og aktiv deltagelse i forskellige relevante projekter 

 
 
Hanne Aalling Risager 
Forkvinde slettede: ¶


