
Broen Horsens 



 
“Broen Horsens” / aktiv fritid.  

      Baggrund for foreningen: 

      Mange børn og unge er inaktive 
grundet opvækst i misbrugsfamilier, 
fattigdom og andre problemstillinger i 
familien. I 2012 var tallet ca.1000 i 
Horsens Kommune. Konsekvensen er 
ensomhed, lavt aktivitetsniveau i 
skolen,dårlig fysisk form og ofte forkert 
kost. 

      Målet er, at alle børn og unge skal have 
muligheden for at være aktive i deres 
fritid 

 

 

 

 

 



 “Broen Horsens” / målgruppe. 
         Hvem henvender vi os til ? 

  

• familier med dårlig økonomi betaler 
ikke kontingent 

• familer som lever i et misbrugsmiljø har 
svært ved at passe deres børn 

• familier med anden etnisk baggrund 
kan være utrygge i forhold til 
fritidsaktiviteter – holder deres børn 
hjemme. 

• familier uden socialt netværk deltager 
ikke i deres børns fritidsinteresser 

 

 

 

 



“Broen Horsens” / mål  
      Målsætning 

• tilbyde fysisk og sociale inaktive børn 
fritidsaktiviteter 

• hjælpe familierne med betaling af 
kontingent og andre udgifter i 
forbindelse med fritidsaktiviteterne  

• etablere sociale netværk 

• forældrene skal tage ansvar og deltage 
i det frivillige foreningsliv (dog  ikke i 
alle tilfælde) 

• forstå værdien af at være en del af et 
fællesskab 



“Broen Horsens” / metode 
 

      Hvordan gør vi ? 

• samarbejde med skoler, institutioner, 
kommunens familieafdeling, foreninger 
etc. 

• laver aftaler med børnene og deres 
forældre  

• gratis medlemsskab i en forening  

• frivillige hjælper med praktiske ting – 
ex. kørsel o.a 

• små projekter som tager hensyn til det 
enkelte barn/unge 

 

 

 



”Broen Horsens” / ”Broen Danmark” 

• model ”Horsens” kopieres til hele 
landet 

• 14 lokal foreninger i 2012 
• 1200 børn og unge støttes 
• 100 frivillige organiserer 

aktiviteterne  
• samarbejde med fonde – støtte til 

lokalforeningerne (Bikubenfonden) 
 
 

 
 

 
 
 
 



Broen Horsens / visioner 

• forankring – slut med at være et 
projekt 

• evaluering og dokumentation – 
forskning og udvikling 

• muligheder i stedet for ”negativ 
social arv” 

• inddragelse af civilsamfundet 
• etablering af nye satellitter 
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