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KÆRE BORGERVENNER!
Først og fremmest godt nytår til alle. Vi håber, at 2020 bliver et godt år for alle Borgervennens mere end
3.600 medlemmer – unge som ældre. For Borgervennen tror vi, at 2020 bliver et år, hvor vi vil se udvikling
og nye tiltag for at forstærke vores indsats over for udsatte børn og unge.

LEDER

ET TILBAGEBLIK PÅ ÅRET DER ER GÅET
Borgervennen har i det forgangne år haft den glæde
at kunne støtte en række gode projekter, hvor vores
bidrag har stor betydning for netop udsatte børn og
unge:

Julemærkehjemmet i Skælskør har modtaget
kr. 30.000 til redskaber i en ny multihal for fysisk
udfoldelse og træning, der skal skabe selvtillid, livsglæde, fællesskab og relationer uden mobning og
mindreværd.

SMILfonden har modtaget kr. 50.000 til en netværkstur, hvor kronisk syge børn igennem underholdning og fællesskab kan opleve fest, glæde og
smil på trods af deres sygdom og handicap.

Akademisk Studenterkursus fik kr. 36.000 til
to fripladser. Pladserne gives til socialt vanskeligt stillede unge, der uden denne hjælp ikke ville
have mulighed for at gå på gymnasiet.

“Vi er overordentligt taknemmelige for, at Borgervennen af 1788 har valgt, at tilgodese ASKs økonomisk og socialt trængte elever med en legatportion
på 36.000 kr. Det betyder, at to af vores unge elever,
der ellers ville have meget vanskeligt ved at finde
plads i budgettet, nu får mulighed for at komme i mål
med deres eksamen, og dermed chancen for efterfølgende at tage en videregående uddannelse.”
- Ledelsen, Akademisk Studenterkursus

”Legeheltene” (Børneulykkesfonden) har modtaget kr. 50.000 til udstyr, der på de hospitaler,
hvor legeheltene kommer, vil hjælpe med at styrke
motorik og trivsel for indlagte børn.

BALTORPSKOLEN
Specialskolen Baltorp fik kr. 25.000 til en elevtur
til Berlin, hvor elever med ADHD, Aspergers, autisme og andre diagnoser får mulighed for at føle
samme fællesskab og glæde som andre børn.

Mentorbarn fik kr. 75.000 – se artiklen i dette nyhedsbrev.
Herudover har seks unge med særlige udfordringer modtaget et legat fra Borgervennen med
hjælp til nødvendige hjælpemidler eller gode oplevelser.
Også Borgervennens medlemmer har i det forgangne år nydt godt af deres medlemskab:
• Ungdomsboliger: Borgervennens 12 ungdomsboliger har været udlejet til ca. 20 unge studerende medlemmer, der har haft en god og attraktiv
bolig i studieperioden
• 1.904 medlemmer har haft opsparing i Borgervennen, hvor de efter tidens forhold har fået en
konkurrencedygtig forrentning på 1 %.
• I alt fire unge medlemmer har modtaget legater –
til studierejser og relevante hjælpemidler

Som det ses, er alle donationer i tråd med Borgervennens ønske om at støtte udsatte børn og unge
og at hjælpe, der hvor offentlige midler ikke er tilstrækkelige. Det er Borgervennens Legatudvalg,
der beslutter, hvilke projekter vi vil støtte, og når
jeg ser listen herover, synes jeg vi kan være stolte
over den hjælp, vi har ydet i 2019. Kender du til et
projekt, hvor udsatte børn og unge har brug for en
hjælpende hånd, er du velkommen til at kontakte os
på 1788@borgervennen.dk
I december 2019 fik Borgervennen ny hjemmeside.
På www.borgervennen.dk kan vores medlemmer
og andre nu få et dybere kendskab til Borgervennen. Hvor er det vi skaber værdi med vores virke?
Hvilke fordele har jeg som medlem? Vi håber at den
nye hjemmeside kan gøre det nemmere at tiltrække
nye medlemmer, for vi vil så gerne være flere, så
medlemmernes kontingent kan dække en større del
af vores omkostninger.
Vi håber, at også DU vil benytte den nye hjemmeside til at vise dine venner, din familie eller kolleger,
hvorfor også de burde være medlem af Borgervennen.

•

Borgervennens Sociale Fond er blevet godkendt af myndighederne som velgørende organisation. Det betyder, at hvis man vil give et
bidrag direkte til velgørenhed, kan det gøres
skattefrit. Vi vil i løbet af foråret informere om
dette og håber, at dette kan få nogle af vores
medlemmer til at give frivillig støtte til noget af
vores velgørende arbejde.

•

Vi vil i 2020 igangsætte arbejdet med at få virksomheder til at give bidrag til vores velgørende
arbejde for også ad den vej at skaffe flere midler til de gode formål, vi støtter.

•

Vi søger samarbejde med andre fonde og organisationer, så vi sammen kan sikre endnu bedre effekt af de projekter vi støtter – vi ønsker,
at andre skal hjælpe Borgervennen med, at
vores støtte bliver mere kontinuerlig og derfor
vil give endnu mere varig effekt.

•

Vi vil i 2020 gøre en indsats for, at vi bliver endnu bedre til at kommunikere til vores medlemmer, og håber, at det vil bidrage til, at vi kan
øge tilgangen af medlemmer – men her er vi
afhængig af din hjælp.

Vi vil i løbet af 2020 fortsætte med at udsende Orientering, således at du som medlem kan se, at det
giver mening at være medlem af Borgervennen,
men husk at forudsætningen for at du modtager
Orientering er, at vi har din korrekte mail-adresse.
De to første udgaver af Orientering har også været
udsendt til de medlemmer vi ikke har en mailadresse til, men fremover vil vi ikke bruge ressourcer på
kuverter og frimærker. Der vil kun blive udsendt på
e-mail. Så du kan hjælpe os – og dig selv – med at
sikre, at vi har din opdaterede e-mail. Se nærmere
om dette nederst.
Ivar Guldbrandsen
Bestyrelsesformand

Hvad ønsker vi for 2020?
Vi vil rigtig gerne kunne hjælpe mere og flere, men
det lave renteniveau gør det svært. Derfor vil vi i
2020 iværksætte en række nye tiltag. Lad mig blot
nævne nogle af dem:

CSAE

PÅ BØRNEHJEM – MEN MED TROEN PÅ EN BEDRE FREMTID…
Borgenvennen har i 2019 støttet organisationen
Mentorbarn, som giver anbragte børn en mentorfamilie, nye rollemodeller og relationer for livet.
- Selvom et børnehjem på mange måder er en redning for børn, så er det aldrig det samme som at bo
hos en familie. Det ved jeg. Jeg fik selv tildelt en
mentorfamilie i en ung alder, og det har givet mig
indsigt i livet, relationer, kærlighed og troen på mig
selv.

Det rette match
- At være en del af en familie, at lære sociale
spilleregler, at tage del i daglige gøremål og at føle
sig værdsat er vigtige faktorer for at kunne klare sig
godt senere hen i livet. Børn, der bor på børnehjem,
vokser ofte op uden disse muligheder og kan derfor
risikere at få indlæringsproblemer, manglende selvværd og endnu sværere ved at bryde den negative
sociale arv, siger Ditte Reedtz.
Hun understreger at det derfor er meget vigtigt at
finde det rette match mellem børn og familier. Og
derfor er donationen fra Borgervennen gået til at
styrke supervisionen for at de familier, der knytter
et anbragt barn til sig. Vi ønsker at forebygge sammenbrud i relationen, og derfor tilbyder vi familierne supervision og uddannelse. Vi er overbeviste
om, at et godt, solidt fundament sparer penge i den
anden ende, siger Ditte Reedtz.

Tro på livet
Sådan siger Ditte Reedtz, der er stifter og leder af organisationen Mentorbarn, som fører anbragte børn
sammen med frivillige mentorfamilier. Mentorbarn
modtog i foråret 2019 en donation fra Borgervennen på 75.000 kr. til arbejdet med at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe tætte relationer til
en familie uden for børnehjemmet.
I Mentorbarn er udgangspunktet idéen om at gode
og stabile relationer klæder børnene på til fremtiden
og styrker mulighederne for at få en uddannelse,
stå på egne ben og bidrage til samfundet. Ved at
bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen
i frivillige, men også forpligtende fællesskaber, får
børnene mulighed for at blive en del af en families
helt almindelige hverdag – med lektier, madpakkesmøring, sport og beslutninger om uddannelse,
om at flytte hjemmefra og om at få et job.

”Ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn
sammen i frivillige, men også forpligtende fællesskaber, får børnene mulighed for at blive en del af en
families helt almindelige hverdag.”

Mentorbarn har derfor også brugt en del af pengene på at leje et lydstudie og der indtale en række
podcasts, som mentorfamilierne kan downloade.
Her tages der fat om de typiske udfordringer og
problemer for mentorfamilier – som også kan lære
noget af hinanden og de måder, de har løst problemerne på.
- Vi vil gerne gøre noget for det enkelte barn, men
vi vil også gerne gøre en forskel på langt sigt. Og
vi ved nu, hvor meget det betyder, at et barn bibeholder sin relation til familien og kommer i gang
med en ungdomsuddannelse. Børnene får andre
referencerammer og andre rollemodeller, Derfor
betyder det meget for os i Mentorbarn, at nogen
tror på vores projekt, og lige som os gerne vil gøre
noget for anbragte børn i Danmark. Det er en forholdsvis lille gruppe, men vi ved også, at gruppen
er en af de dyreste i samfundet, hvis vi ikke formår
at give dem relationer og tro på livet.

TIL INFORMATION
• På grund af udsigterne til lavere forrentning på vores investeringer er renten på medlemmers opsparing
i Borgervennen fra 1. januar 2020 nedsat til 0,75 %. Selvom det lyder meget beskedent, er dette stadig
bedre end den gængse rente. Vi følger udviklingen og vil justere renten op igen, hvis udviklingen gør
det muligt. Husk du kan indsætte op til kr. 5.000 pr. år på en opsparing i Borgervennen – du skal blot
indsætte på konto 2045 0759150635 og anføre medlemsnummer eller cpr-nummer. Husk at denne opsparing stadig er meget attraktiv til eksempelvis børneopsparing. Hvis du vil vide mere kan du kontakte
Borgervennens kontor.
• Vi oplyser naturligvis SKAT om rente og indestående på din konto. Hvis du selv ønsker et kontoudtog, er
du velkommen til at kontakte os på 1788@borgervennen.dk
• Hvis du er studerende, er det også vigtigt, at din mail-adresse i Borgervennen er opdateret. Det er her, du
får besked, når der er ledige lejemål i vores ungdomsboliger.
• Hvis informationerne om, hvor vi har hjulpet, giver dig følelsen af, at du med dit medlemsskab støtter en
god sag – så skulle du måske give andre mulighed for at støtte Borgervennen – vi vil rigtig gerne være
flere medlemmer, så vi kan støtte endnu mere.

Bestyrelsen, november 2019
Bagerst: Henrik Larsen - Torben Visholm - Anne Marie Oksen
Forrest: Lone Brandenborg - Ivar Guldbrandsen - William Rentzmann - Jens Kruse Mikkelsen

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

