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OKT19
KÆRE BORGERVENNER!
Borgervennen gør en forskel for udsatte børn og unge – det har vi gjort hidtil, og vi har en ambition om,
at vores bidrag skal være endnu større i fremtiden. Derfor har bestyrelsen i Borgervennen igennem mere
end et år arbejdet på en strategi, der skal sikre, at vi bliver i stand til at gøre en større forskel for udsatte
børn og unge. En del af strategien er også, at vi skal blive bedre til at sikre, at vores medlemmer er orienterede om, hvor vores bidrag skaber værdi for de, der trænger mest – derfor er denne orientering den
første i en mere frekvent række af informationer om, hvor du som Borgerven har været med til at støtte
de der trænger.

LEDER

VI VIL HJÆLPE MERE – DERFOR HAR VI BRUG FOR JERES HJÆLP
I mere end 230 år har gode folk organiseret sig i
Borgervennen af 1788. Vi blev stiftet som et værn
mod datidens fattigdom. Vi har stået som et fyrtårn
gennem historien, og vi er stolte over vores historie.
Men fremover vil vi gerne hjælpe endnu mere. Og
det har vi brug for jeres støtte til. Vi er pt over 3.600
Borgervenner, og når vi alle yder, kan vi gøre en stor
forskel for dem der trænger
Vi har ambitioner om at kunne hjælpe flere og give
større donationer til de ildsjæle og projekter, som
har behov for økonomisk støtte, der rækker ud over
den, det offentlige Danmark yder. For behovet for
støtte er, også i en tid med velstand og velfærd,
massivt. Og kigger vi lidt ud i fremtiden, vil privat
velgørenhed og offentlige midler fremover skulle gå
hånd i hånd. Borgere, civilsamfund og private organisationer kommer kun til at spille større roller,
hvis vi ønsker at hjælpe udsatte mennesker i det
danske samfund. Og det vil vi.

Derfor arbejder vi på at gøre Borgervennen tydeligere og at gøre det nemmere at tiltrække flere Borgervenner og flere midler fra fonde og samarbejdspartnere.
Sidst på året vil vi lancere en opdateret hjemmeside,
hvor det gøres mere tydeligt, hvor Borgervennen
bidrager og skaber værdi med vores donationer.
Men allerede nu er du naturligvis velkommen til at
hverve familie, kolleger og venner til at indmelde
sig i Borgervennen og dermed støtte vores arbejde for, at udsatte børn og unge skal få lidt mere at
glæde sig over.
Som Borgervenner ønsker vi at række en hjælpende
hånd til især udsatte børn og unge. Vi ønsker at
tænde lys i en dyster hverdag med sygdom, handicap eller ondt i livet. Vi vil give glæde og overskud
videre til udsatte børn og unge og være den ven,
der er til at regne med, når støtten ikke kommer fra
andre.
Hvis vores hjælp skal give mening i en større skala,
skal vi give større donationer end hidtil. Sidste år
gav vi fx 100.000 kroner til en lejrtur til badelandet Lalandia for børn med svære brandskader. I år
har vi besluttet at give en større donation til projektet Mentorbarn, som hjælper anbragte børn, der
savner familierelationer.

Vi kan se, at det nytter – og vi vil gerne være mere
ambitiøse.

jeres hjælp. Vi har brug for hjælp til at fortælle historien om Borgervennen af 1788 som en spillevende
organisation, som yder en værdifuld indsats til de
ildsjæle, vi møder overalt – men som har brug for
sponsorer til brændstoffet.

Derfor har vi brug for flere Borgervenner, flere penge
og mere hjælp udefra. Vi kommer stadig til at støtte
andre Borgervenner med den livsvigtig oplevelse
eller den nødvendige gave. Men vi ønsker at støtte
flere ambitiøse, eksterne projekter. Vi vil gerne være
foreningen, mange flere kender. Og mange flere har
lyst til at donere midler til.
”Vi ønsker at støtte personer, projekter og koncepter, der kan give udsatte børn og unge ny glæde
ved livet.”
Men i dag er vi ikke tilstrækkeligt tydelige i fx virksomhedernes bevidsthed. Derfor har vi brug for

Det har altid givet mening at være Borgerven. Men
i bestyrelsen mener vi, at vi er klar til at hjælpe endnu mere og medvirke til at alle børn er en del af et
fællesskab. Vores ambition er indgå i flere partnerskaber med fonde. At tiltrække flere medlemmer.
At søge virksomhedsmedlemmer og sponsorer. At
samle penge ind, måske ved uddelingen af prisen
til ’Årets Borgerven’.
Ikke alle har en Borgerven – men alle kan være en
Borgerven. Måske kender du en ven, der endnu
ikke er blevet en Borgerven? Måske arbejder du i en
virksomhed, der har budget til at blive Borgerven?
Vi håber, I vil hjælpe med at fortælle den gode
historie om os.
Ivar Guldbrandsen
Bestyrelsesformand

LEDER

LEJRTUR FOR BØRN MED AR PÅ KROP OG SJÆL
En donation fra Borgervennen gav 19 børn med
svære brandskader mulighed for at dele erfaringer
og oplevelser med hinanden.
- Vi skal huske at sige tak for turen. Jeg troede
overhovedet ikke, man kunne blive så pæn med
brandsår.

situation. Gruppen af brandsårsramte børn er heldigvis lille i Danmark. Men en brandskade er ofte
forbundet med livslange udfordringer, og børnene
på turen har kun til fælles, at de allesammen har
været indlagt på Rigshospitalets brandsårsafdeling,
hvor behandlingen af større brandsår er centraliseret. Derfor er lejren deres eneste mulighed for at
lære hinanden at kende.

Sådan evaluerer en deltager på ni år tre dages tur
til badelandet Lalandia i august sidste år. Her var
19 brandsårsramte børn og 12 ansatte fra Rigshospitalets brandsårsafdeling afsted med hjælp fra en
donation på 100.000 kroner fra Borgervennen.

”Det er børn med ar på krop og sjæl, som sjældent
møder andre børn, der har været igennem det samme
som dem.”

Hospitalet har ikke længere økonomisk mulighed
for at sende patienter og personale afsted, og derfor
er hjælp fra eksterne donorer helt nødvendig, hvis
børn med ar på krop og sjæl skal møde hinanden
og opleve, at også andre børn er i deres helt særlige

En af de mest rørende oplevelser for mig på turen
var, da en af de store piger, som var kommet til
skade tidligt i livet, forklarede en af de små piger, at
det var vigtigt, hun gik med den maske, som holder tryksårsbandagen på plads og gør, at sårene he-

Motivation

ler pænere. Børnene kan motivere hinanden på helt
andre måder, end vi er i stand til. Og måske kan
man holde fast i de nye venskaber, også efter man
er kommet hjem igen, siger reservelæge og bestyrelsesformand i Dansk Brandsårsforening, Madeline
Therese Kudibal Rasmussen.
Foreningen er grundlagt af læger fra Rigshospitalets brandsårsafdeling og har som overordnet formål
at forbedre forholdene for brandsårsofre og deres
pårørende i Danmark. Og derfor søgte foreningen
støtte til lejrturen, som gik til badelandet Lalandia.

Historie og erfaringer
Stedet er valgt med omhu, for som Madeline Therese
Kudibal Rasmussen forklarer, så har børnene behov
for styrke, en tro på sig selv og fremtiden og mod til
at vise deres ar frem.

”Vi har helt bevidst valgt en aktivitet næsten uden
tøj på, for vi vil godt vise, at man kan gå i badetøj,
selv om man har ar efter brandsår på store dele af
kroppen.”

Naturligvis kigger folk. Og det gør de også i Lalandia, men der er altså kæmpestor forskel, på om der
bliver peget på én eller på en gruppe på 19. De her
børn har et stort behov for at dele deres historie,
deres erfaringer og udfordringer. Det giver lejren
mulighed for, og derfor er vi meget taknemmelige
for den generøse donation fra Borgervennen, siger
Madeline Therese Kudibal Rasmussen, som lige
som de øvrige læger, sygeplejersker og fysioterapeuter deltog ulønnet på turen.

Ingen offentlige midler
Donationen fra Borgervennen gik til at finansiere
kost og logi samt transporten fra alle steder i landet,
for selv om turene har stor betydning for børnenes
trivsel, kan de ikke finansieres af offentlige midler.
Foreningen stiler mod at kunne afholde en lejr hvert
andet år for børn mellem 7 og 12 år, som tidligere har været indlagt på brandsårsafdelingen med
skader af livsændrende karakter.

AKTIV BORGERVEN
Har ekstern støtte erstattet de medlemsfordele der hidtil har været i Borgervennen?
Svaret på dette spørgsmål er et ubetinget NEJ! Som medlem af Borgervennen har du stadig mulighed for
at drage nytte af en række tilbud – blandt andet:
• Opsparing – vi tilbyder en attraktiv rente (p.t. 1 %) på medlemmernes opsparingskonto, hvor der årligt
kan indskydes op til kr. 5.000. Således er det vel en mere attraktiv børneopsparing end de fleste pengeinstitutter kan tilbyde
• Ungdomsboliger – vi råder over 12 ungdomsboliger, der huser Borgervenner under uddannelse
• Rente- og omkostningsfrie lån – skal du betale indskud eller udbetaling på et hus eller en lejlighed? Er der
opstået et akut problem, hvor et lån kan være den hjælpende hånd, du har brug for? Som Borgerven kan
du låne op til kr. 50.000. Lånet er rente- og afdragsfrit – så låner du ex. kr. 40.000, betaler du kr. 40.000
tilbage. Ikke én krone mere. Lånene afvikles over 5 år.
• Legater i forbindelse med studierejser, studierelevant udstyr m.m.

Vi har brug for hjælp til at sikre relevante e-mailadresser på vores medlemmer
Som nævnt vil vi gerne sende information ud til vores medlemmer lidt oftere end hidtil. Vi har e-mailadresser på ca. 60 % af vores medlemmer over 15 år. For de resterende ca. 40 % – hvor en stor del er unge
medlemmer - har vi brug for hjælp til at få opdateret vores registrering. Så er dine børn/børnebørn eller andre, du kender potentielt, i den gruppe, må du meget gerne hjælpe os med at få den relevante e-mailadresse. Som lidt ”lokkemad” kan nævnes, at information om ledige ungdomsboliger og information om andre
medlemsfordele kun tilgår de medlemmer, hvor vi har en brugbar e-mailadresse.

Borgervennen og personoplysninger (GDPR)
Personoplysninger offentliggøres ikke og videregives kun for at opfylde forpligtigelser over for offentlige
myndigheder. Oplysninger, der gives i forbindelse med ansøgning om lån og legater, videregives kun efter
samtykke og slettes, når behandling af ansøgningen er færdig. På hjemmesiden www.borgervennen.dk kan
du se hele vores persondatapolitik.

Spørgsmål og andre henvendelser
Kontorets åbningstid er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10 – 13.
3313 4604
1788@borgervennen.dk
www.borgervennen.dk

