
Vi giver børn 
og unge flere 
muligheder i 
hverdagen

BROEN Lyngby-Taarbæk har som formål at yde støtte til 
socialt udsatte børn og unge under 18 år i 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi hjælper fx med kontingent, 
udstyr og evt. transport, så børn og unge får mulighed for 
- på lige fod med alle andre børn - at deltage i 
fritidsaktiviter, som fx sport, spejder, teater, musik og 
kunst. 



Vi ønsker, at børnene får mulighed for at komme ud 
blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt 
fællesskab, få succesoplevelser og en styrket tro på sig 
selv – også når der ellers ikke er råd til det i familien.


BROEN hjælper lokalt Søg støtte til et barn eller en 
ung du kender

Udfyld ansøgningsskemaet 

Indtast oplysninger om barnet, barnets 
forældre/værge, samt informationer om den 
ønskede fritidsaktivitet

Vent på godkendelse 
BROEN vurderer ansøgningen hurtigst muligt 
(ca. 1 uge). Derefter sender vi svar til ansøgeren 
og det videre forløb aftales

Leif Hansen, formand: 21 78 42 17                                                                                                                                      
Jeannette Andersen, næstformand: 40 21 14 26                                                                                                                            

info@broen-lyngby.dk                                                                                                                                                          
www.broen-danmark.dk/lyngbytaarbaek


Gå ind på vores website

på 
og klik på ‘Søg støtte’

www.broen-danmark.dk/lyngbytaarbaek 


Vi giver støtte til børn og unge under 18 år. Både forældre 
og andre med kendskab til barnet, fx lærere, pædagoger, 
socialrådgivere eller frivillige i foreningerne kan henvende 
sig. Se herunder hvordan du søger.


BROEN
LYNGBY-TAARBÆK

www



Du kan også være med til at 
støtte udsatte børn og unge

Tegn et medlemskab

Tegn et personligt medlemskab eller et 
virksomhedsmedlemskab. Et medlemskab koster kr. 100,- 
om året for privatpersoner og kr. 750,- for virksomheder. 
Gå til vores website: 

 og klik på ”Bliv 
medlem”. Beløbet kan også betales til Spar Nord på 


 HUSK at skrive 
afsenderoplysninger. 

www.broen-danmark.dk/lyngbytaarbaek

reg. nr. 8125 konto nr. 1 250 120 148.

Bliv frivillig

Gør en forskel for socialt udsatte børn og unge ved at yde 
en frivillig indsats. Hvis du vil bidrage som frivillig, kan du 
kontakte os på  eller på mobil 
info@broen-lyngby.dk
21 78 42 17 / 40 21 14 26 

Støt økonomisk 

Du eller din virksomhed kan støtte BROEN økonomisk 
med et valgfrit beløb. Gå ind på BROEN Danmarks 
hjemmeside og vælg ”STØT BROEN”. Husk at angive, at 
donationen er til BROEN Lyngby-Taarbæk, samt at skrive 
afsenderoplysninger. Skriv hvis du ønsker, at donationen 
skal være anonym.                                                                       



Om BROEN Lyngby-Taarbæk

BROEN Lyngby-Taarbæk er en frivillig ulønnet lokal 
støtteforening, der siden 2018 har hjulpet udsatte børn og 
unge økonomisk til en aktiv fritid og et godt fællesskab 
med andre børn og unge.



BROEN består af en række frivillige, der koordinerer 
midlerne til det enkelte barn i tæt samarbejde med de 
lokale foreningstilbud og lokale nøglepersoner med 
indgående kendskab til barnets og familiens forhold. 

 I 2019 hjalp vi 47 børn og unge i kommunen til en aktiv 
fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og 
unge.



BROEN Lyngby-Taarbæk er en lokalafdeling af BROEN 
Danmark, der blev oprettet som en frivillig forening i 
Horsens - på privat initiativ af Hans Søgaard - i 2002. 
BROEN Horsens har dannet model for en række andre 
afdelinger af BROEN, der alle fungerer på frivillig basis.                    

“Træningen er det bedste, for så 
bliver man bedre til at spille. Jeg 
har også fået mange venner. Der 
er flere på holdet, som går i min 
klasse, og jeg har også lært nogen 
fra de andre skoler at kende.”  



Dreng 9 år - om støtte til fodbold fra BROEN 


