
  

RUDERSDAL 
– hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid 

 

BLIV STØTTE AF BROEN RUDERSDAL 

Du har mulighed for at gøre vores arbejde med udsatte børn og unge til din 
personlige mærkesag. 

Medlemskab 
Ved at tegne et personligt medlemskab 
af BROEN Rudersdal støtter du vores 
lokale arbejde igennem dit kontingent. 

Et medlemskab af BROEN Rudersdal 
koster kun 300 kr. om året. 

 

Meld dig ind via www.broen-
rudersdal.dk under ”Støt os”. 

Gave 
Giv et valgfrit bidrag til BROEN – du 
vælger selv beløbet, og din støtte går 
ubeskåret til at hjælpe udsatte børn til 
en aktiv fritid. Du kan vælge et 
engangsbeløb eller en 
tilbagevendende månedlig støtte. 

 

Mobile Pay 
Du kan også give dit bidrag til BROEN 
på MobilePay til 57490. 

KONTAKT 
BROEN Rudersdal 
Mail: info@broen-rudersdal.dk 

 

 

 

 

Find mere om BROEN Rudersdal: 
www.broen-rudersdal.dk 

BROEN er en forening, der hjælper udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv 
www.broen-rudersdal.dk 



 

OM BROEN 

BROEN Rudersdal blev oprettet i 
2018. Det er en frivillig forening, som 
hjælper børn og unge til at have en 
aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Vi 
er en del af BROEN Danmark. 

BROEN hjælper med økonomisk støtte 
til kontingent og udstyr til 
fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN 
hjælpe med praktisk bistand til køb af 
udstyr. 

BROENs lokale afdeling består af 
frivillige, der gør en særlig indsats for, 
at alle børn og unge får mulighed for at 
være aktive i fritiden i et positivt 
fællesskab. 

Den første afdeling var BROEN 
Horsens, som blev oprettet af Hans 
Søgaard i 2002. Siden er der oprettet 
afdelinger af BROEN over hele 
Danmark. BROEN Danmark er 
sekretariat for lokalafdelingerne. 

BROEN HJÆLPER UDSATTE 

BØRN OG UNGE 

BROENs fokus er på børn og unge 4-
17 år, 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 i et positivt 
fællesskab. 

Undersøgelser viser, at udsatte børn 
kan opnå større tryghed og livskvalitet 
ved at deltage i fritidsaktiviteter, og at 
det kan modvirke ensomhed, mistrivsel 
og negative sociale mønstre. Social-
ministerens ekspertudvalg vurderer, at 
1 ud af 4 fattige i Danmark er et barn 
under 18 år. Fattigdom har mange 
konsekvenser i en familie, men det 
rammer ofte børnene og især 
muligheden for at deltage i fritids-
aktiviteter sammen med vennerne. 

HVEM KAN HENVENDE SIG 
TIL BROEN RUDERSDAL? 

Medarbejdere i kommunen kan 
kontakte os med forslag om at hjælpe 
et konkret barn mellem 4-17 år. 
Forældre og andre med tæt kendskab 
til barnet kan også kontakte os. Vi 
behandler henvendelser fortroligt. Vi 
foretager ikke sagsbehandling, men vi 
vurderer det konkrete behov for hjælp 
og vores mulighed for at yde 
økonomisk støtte til kontingent og 
nødvendigt udstyr til fritidsaktiviteten 
og evt. anden støtte. Hvis barnet 
holder op med at komme til 
fritidstilbuddet, eller hvis forældrene 
selv kan overtage betalingen, ophører 
støtten fra BROEN. 

HJÆLP BROEN RUDERSDAL 
TIL AT HJÆLPE 

BROENs indsats er afhængig af midler 
fra både offentlig og privat side. Vi 
søger hele tiden midler gennem lokale 
puljer og fonde. Desuden hjælper 
BROEN Danmark med fundraising. 

Du kan også hjælpe os med at hjælpe 
lokale børn og unge, for eksempel: 

• Støttemedlemskab – privat 
eller virksomhed 

• Sponsorat – engangsdonation 
eller længere aftale 

• Frivillig – til hjælp med 
indkøb, fundraising mm. 

• Fortælle om BROEN i dit netværk 

BROEN SAMARBEJDER 
LOKALT 

BROEN samarbejder med 
lokale fritidstilbud og 
fagpersoner. Vi hjælper børnene 
til at være aktive i de 
eksisterende foreninger og 
klubber. Vi får typisk kendskab 
til, at børn har brug for støtte 
gennem henvendelser fra 
fagpersoner i kommunen som 
f.eks. lærere, pædagoger, 
sundhedsplejen, fa-
milierådgivere, SSP og andre, 
der har tæt kontakt til børn og 
unge gennem deres daglige 
arbejde. 

I det omfang det er muligt sam-
arbejder vi med og inddrager 
forældrene til barnet. 


