
KÆRE BORGERVEN!

Først og fremmest vil vi benytte lejligheden til at ønske alle Borgervenner et rigtig godt nytår. 

I Borgervennen vil vi i 2021 fortsætte med en række tilbud til vores medlemmer, og vi vil fortsat have 
fokus på at støtte projekter, hvor udsatte børn og unge kan få hjælp og lidt mere smil og glæde i hver-
dagen.

Den samlede støtte i 2020 har været på niveau med 
tidligere år på trods af et meget lavt renteniveau. 
Det skyldes blandt andet, at vi for første gang mod-
tog frivillige indbetalinger fra vores medlemmer på 
over kr. 35.000. De, der har indbetalt, kan med be-
rettiget stolthed læse nedenstående liste igennem. 
Uden jeres hjælp var et af disse projekter ikke ble-
vet hjulpet af Borgervennen i 2020. 

Tak for jeres bidrag!

• 11 af Borgervennens medlemmer modtog i 
2020 legater på i alt kr. 95.000 typisk til uddan-
nelsesophold i udlandet

• 7 personer udenfor medlemskredsen er støttet 
med legater på i alt kr. 40.000

• 14 Borgervenner har modtaget Corona-hjælp i 
form af legater på kr. 10.000 fra Borgervennens 
Ekstraordinære Hjælpefond. Legaterne blev til-
delt medlemmer, der var kommet i økonomisk 
klemme på grund af Corona-epidemien.

I 2020 har vi derudover kunnet støtte organisa-
tioner/projekter, der alle sigter imod at hjælpe ud-
satte børn og unge – med i alt kr. 350.000.

 BROEN Horsens
BROEN Horsens hjælper udsatte 
børn fra bl.a. misbrugsfamilier og 
økonomisk trængte familier ved at 
give mulighed for at gå til sport og 
dermed opnå et socialt venskab og 
gode oplevelser på tværs af deres sport. Der arbej-
des ud fra målet om, at alle børn har ret til en aktiv 
fritid og ret til at gå til sport – aktive børn er glade 
børn. BROEN blev støttet med kr. 20.000 i efteråret 
2020.

 Helteakademiet
Helteakademiet er et tilbud til børn og unge med 
kroniske og alvorlige sygdomme tilknyttet et hospi-
tal. Børnene samles om at spille fodbold. De opret-
ter klubber for i alt 50-100 børn. Målsætningen er at 
blive en del af Superliga-aktiviteter. Borgervennens 
støtte var på kr. 50.000 i efteråret 2020 og skal an-
vendes til uddannelse af frivillige i Helteakademiet, 
der er en del af Børneulykkesfonden.

ET TILBAGEBLIK PÅ VORES STØTTE I 2020
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 Børn, Unge og Sorg
Børn, Unge og Sorg er et tilbud under Det Natio-
nale Sorgcenter. Foreningen sørger for gratis terapi 
til børn/unge både i form af gruppeterapi og støtte 
til den enkelte. I øjeblikket står 280 på venteliste. 
Børn, Unge og Sorg har modtaget en donation på 
kr. 45.000 til tre støtteforløb i efteråret 2020.

 HUSET Herning
Selvstændigt alkohol- og narkofrit aktivitets- og 
samværssted for tidligere misbrugere, som drives 
af frivillige. HUSET ønsker at lave arrangementer 
for familierne for at skabe sammenhold og gode 
oplevelser. Borgervennen har valgt at støtte HUSET 
Herning med kr. 20.000 til en dejlig Tivoli-tur, der 
på grund af Corona ikke blev gennemført i 2020.  
Ifølge HUSET vil turen blive gennemført med endnu 
større effekt og entusiasme, når det igen er muligt –  
behovet for positive oplevelser er ikke blevet mindre.

 Landsforeningen Talentspejderne
Støtte til styrker og talenter
Alt for mange unge kommer ikke i gang med en 
uddannelse, og alt for mange unge savner troen 
på, at de dur´ til noget og er i sstand til at gennem-
føre en uddannelse.

I november 2020 besluttede Borgervennen derfor 
at tildele Landsforeningen Talentspejderne et legat 
på 37.000, som skal bruges i arbejdet med at støtte 
sårbare unge og styrke deres tro på egne talenter 
og uddannelse. 

- Vi er meget taknemmelig og glade for Borgerven-
nens legat, for alt for mange unge kommer ikke 
i gang med en uddannelse efter endt folkeskole-
forløb. Det skyldtes ofte, at de unge ikke er blevet 

 Marjatta-hjemmet
Hjemmet er stiftet i 1953 af forældre til børn med 
Downs syndrom. Her lægges vægt på bevægelse, 
som er en del af pædagogikken, og Marjatta har 
også i 2019 fået tildelt støtte, der gik til udendørs 
legeredskaber. Borgervennen har i 2020 støttet 
med kr. 44.000 til en el-cykel, der skal indgå i Mar-
jatta-hjemmets aktiviteter for børnene. 

 Aflastningshjemmet Egehøj
Fonden Aflastningshjemmet Egehøj er for børn og 
unge med særlige behov og giver aflastning for 
de berørte familier med aktiviteter udenfor hjem-
met. De primære målgrupper er børn og unge med 
ADHD, autisme, Aspergers syndrom og psykisk 
udviklingshæmmede. Børnene kommer en fast 
ugedag og hver 4. weekend samt en uge i som-
merferien. De er inddelt i faste grupper på 5-7 børn 
med fast tilknyttet personale. Egehøj blev støttet 
med kr. 18.600 til et nyt gyngestativ, der blev opsat 
i foråret 2020 og har skabt stor glæde siden.

 Matematikcenter
Matematikcenter drives af frivillige, der tilbyder lek-
tiehjælp til 13-21 årige. De samarbejder med kom-
muner og skoler og har lokale lektiecaféer landet 
over. Matematikcenter er for alle med matematik 
i grundskolen, på ungdomsuddannelser, erhvervs- 
uddannelser og voksenuddannelser. Målet er, 
at ingen skal give afkald på en uddannelse grun-
det dårlige matematikkundskaber. Borgervennen 
har i efteråret 2020 støttet Matematikcenter med  
kr. 40.000 til åbning af lektiecaféer.



Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke re-
ligiøs humanitær organisation, der støtter unge 
skoleelever mellem 12-15 år. Foreningen har en 
stærk tro på, at alle børn og unge har evner og ta-
lenter, men at det kan kræve støtte og anerkend-
else, hvis evner og talenter skal udfoldes. Derfor 
tilbyder foreningen talentforløb med en mentor og 
et gennemarbejdet program, som er udviklet i sam- 
arbejde med landets førende læringseksperter. 
Børn og unge får hjælp til at finde og bruge de-
res egne læringsstile, intelligenser og personlige 
karakterstyrker, og Talentspejderne støtter og mo-
tiverer de unge til at gå i gang med en uddannelse 
efter folkeskolen.  

“Gennem møder med vores frivillige talentspejdere 
bliver de unge bevidste om, at deres evner, styr- 
ker og talenter rækker længere. Med Borgervennens 
legat kan vi nu tilbyde 10 unge et gratis talentforløb. 
Det er vi meget taknemmelige for”.
- Tom Thinggaard Pedersen, sekretariatschef

bevidste om, hvad de er 
gode til, og en del af de 
unge, vi arbejder med, 
er blevet erklæret ”ikke 
uddannelsesparate” i 8. 
klasse. Nogle har helt al-
mindelige teenageprob-
lemer, andre kommer fra 

hjem, hvor der ikke er tradition for uddannelse. 
Med Talentspejderne kan mødet med en men-
tor give inspiration til at komme videre med en 
ungdomsuddannelse. Vi møder også børn og 
unge, der står i en vanskelig situation i forbin-
delse med forældrenes skilsmisse. Vi hjælper 
dem videre, hvor vi kan, siger sekretariatschef 
Tom Thinggaard Pedersen fra Talentspejderne, 
og understreger, at støtten ikke står i stedet for 
et professionelt tilbud, men som et nyttigt sup-
plement og typisk som et længere forløb. 

Efterlysning: Vi efterlyser stadig flere hundrede mailadresser!
HUSK, at vi kun anvender e-mail til vores kontakt med medlemmer. Så hvis du vil modtage Ori-
entering eller du ønsker besked, når vi har ledige ungdomsboliger eller nyt om dine muligheder, 
er det vigtigt, at du opdaterer din e-mailadresse. Men vi har jo DIN mail-adresse – ellers havde 
du ikke modtaget dette nyhedsbrev, men spørg gerne, om dine søskende eller børn også har fået 
dette – hvis de ikke har modtaget Orientering, er det enten fordi de ikke er medlem, eller fordi de 
ikke har oplyst den rigtige e-mailadresse. Begge dele kan der rådes bod på :-)



Spørgsmål og andre henvendelser - OBS. Vi har begrænset kontortid under corona!
Kontoret er åbent tirsdage kl. 10–13, og vi kan træffes telefonisk tirsdag – torsdag kl. 10–13.

3313 4604

1788@borgervennen.dk

www.borgervennen.dk

Ivar Guldbrandsen
Direktør

Bent Carlsen
Bestyrelsesformand

Venlig hilsen

I november 2020 var der møde i Borgervennens 
repræsentantskab. På grund af Corona måtte vi 
aflyse forårets møde, og mødet i november blev 
afholdt under strenge forholdsregler, men 37 
repræsentanter deltog. 

På mødet skulle der vælges to nye medlemmer til 
Borgervennens bestyrelse. Vi har tidligere skrevet, 
at den hidtidige bestyrelsesformand, Ivar Guld-
brandsen, i sommer tiltrådte som ny direktør i Borg-
ervennen af 1788. Derudover havde den hidtidige 
næstformand, William Rentzmann, efter 12 år øn-
sket at træde tilbage. I de 12 år er der ydet en stor 
og betydende indsats for Borgervennen, og Wil-
liam Rentzmann har i høj grad været medvirkende 
til den udvikling selskabet har gennemgået i de se-
neste ca. 15 år. Der blev på mødet udtrykt stor tak 
til både Ivar Guldbrandsen og William Rentzmann.

Borgervennens repræsentantskab valgte direktør 
Morten Langebæk og tidligere præsident i Østre 
Landsret Bent Carlsen til Borgervennens bestyr-
else. 

Derudover består bestyrelsen af Lone Branden-
borg, Anne Marie Oksen, Torben Visholm Henrik 
Larsen og Jens Kruse Mikkelsen. Efterfølgende har 
bestyrelsen udpeget Bent Carlsen som formand for 
Borgervennens bestyrelse.

Til information
• Vi oplyser SKAT om rente og indestående på op-

sparingskonti i Borgervennen. Hvis du selv øn-
sker et kontoudtog, er du velkommen til at kon-
takte os på vores e-mail  1788@borgervennen.
dk. Renten er fortsat 0,75 %, og medlemmer 
af Borgervennen kan indskyde kr. 5.000 pr. år. 
Der kan selvfølgelig også indbetales til børn og 
børnebørn.

• For dem, der har givet frivillige bidrag, har vi 
også indberettet dette til SKAT, og den enkelte 
vil dermed opnå fradrag for bidraget. 

• Under de nuværende Corona-restriktioner er 
Borgervennens kontor i Fortunstræde kun 
åbent tirsdage kl. 10.00 – 13.00. Vi træffes 
på telefon tirsdag – torsdag kl. 10.00 – 13.00.  
Derudover kan vi kontaktes på vores e-mail  
1788@borgervennen.dk.

NYE KRÆFTER I BORGERVENNENS BESTYRELSE


