
KÆRE BORGERVEN!

I denne udgave af Orientering vil du finde information om:
• Borgervennens støtte til velgørende projekter i 2021
• Meget positiv respons på vores ønske om frivillige bidrag til velgørende arbejde
• Bedre rente på din opsparing i Borgervennen i 2022
• Vigtig information om opsparing i Borgervennen
• Dine muligheder som Borgerven – unge og ældre
• E-mailadresse – ja, tak!

I 2021 har Borgervennen ydet støtte til egne med-
lemmer for kr. 135.000. Dette er typisk støtte til 
studieophold i udlandet for vores unge medlem- 
mer, hjælp til ældre medlemmer, der har akut behov 
for en hjælpende hånd og i år også Corona-støtte, 
som vi tidligere har beskrevet. Vi har til trængende 
uden for Borgervennen ydet støtte med kr. 42.000 
i 2021.

Derudover har vi støttet med kr. 375.000 til pro-
jekter med fokus på udsatte børn og unge. Vores 
ambition er at støtte de projekter og foreninger, 
hvor ildsjælene skal have noget at brænde med, 
og hvor støtte fra Borgervennen vil skabe øget fæl-
lesskab og glæde, samt at hjælpe med nødvendige 
redskaber eller rammer, hvor behovet er størst. Alle 
har ret til et godt børneliv og ungdomsliv som en 
del af et fællesskab – dette skinner igennem i føl-
gende projekter, de er et udpluk af projekter, hvor 
Borgervennen i 2021 har ydet betydelig støtte:

 Fonden GRO Kvindekrisecenter 
Dette er en privat, selvejende institution i Næstved, 
der driver et botilbud til krise- og voldsramte kvin-
der og børn. På GRO kan kvinder og børn få støtte 
og rådgivning, så de ad den vej kan få redskaber, 
der gør dem i stand til at komme styrket videre til 

et liv uden vold. Borgervennen har ydet støtte til en 
bålplads, hvor børn og voksne kan hygge sig i den 
periode, de bor på krisecenteret. Her er der fokus 
på at genskabe tryghed, ro og trivsel for dem, der 
har haft alt andet end netop tryghed, ro og trivsel.

 Fountain House København
Et klubhus for psykisk sårbare oprettet i 1989. 
Borgervennens bidrag skal realisere drømmen om 
at etablere et keramisk værksted, hvor brugerne 
kan udleve deres kreative evner, opleve succes 
med at skabe noget og ikke mindst opleve fælles-
skabet med andre ligestillede. Fountain House har 
fokus på, at brugerne udvikles til at kunne begå sig 
i omverdenen, på et studie eller i et job.

 Foreningen af DøvBlinde
Borgervennen har gentagne gange støttet forenin-
gen af DøvBlinde. De af vores medlemmer, der del-
tog i vores 225-års jubilæum, husker formodentlig 
stadig den livsglæde og taknemmelighed, forenin-
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retages i et tværfagligt samarbejde mellem alle re- 
levante faggrupper og ressourcer – fra overlæge til 
psykolog og præst. Hertil kommer hospitalsklovne, 
musikere og frivillige, der sikrer, at fællesskabet 
også rummer positivitet, smil og glæde.

Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til 
hele familien, og hvor livskvalitet for hele familien 
er i fokus. Man ser barnet bag diagnosen og har 
øje for, hvad der er vigtigt her og nu. Opholdet er 
gratis, og der modtages patienter fra hele landet.

Sankt Lukas Stiftelsen er også Rosenly Krisecenter, 
der bistår voldsudsatte kvinder og børn, sikrer gode 
fælles oplevelser og hjælper til med at genetablere 
en tilværelse sammen. Borgervennens bidrag skal 
også støtte dette vigtige arbejde.

I forbindelse med denne donation er der aftalt en 
hensigtserklæring om, at Borgervennen vil give 
tilsvarende bidrag i 2022 og 2023. Dette bliver 
dermed det største bidrag Borgervennen hidtil har 
ydet til en organisation. 

Vi vil i 2022 orientere mere om vores bidrag til 
Sankt Lukas Stiftelsen og den effekt, dette giver.

gens daværende formand udtrykte over vores 
hjælp. Igen i år skal vores støtte blandt andet an-
vendes til at afholde en skakturnering for døvblinde 
– imponerende og bekræftende at have livsvilje til 
at spille skak, selvom man er så stærkt begrænset 
i sine muligheder.

 Bryd tavsheden
Med denne donation giver Borgervennen støtte til 
syv samtaleforløb. Ved hjælp af samtaler og chat 
hjælper foreningen børn og unge, der er eller har 
været udsat for vold. Det være sig fra forældre, 
kærester eller andre. Forløbene gennemføres både 
individuelt og i grupper, så de unge mærker, at de 
ikke er de eneste, der er plaget af vold, og forløbe-
ne har fokus på at give værktøj til at komme videre 
til en hverdag uden vold og frygt.

 Sankt Lukas Stiftelsen – børnehospice og 
Rosenly Krisecenter
Borgervennen har i november tildelt en donation på 
kr. 100.000 til Lukashuset og Rosenly Krisecenter.

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bli-
ver hele familien ramt. I Lukashuset er der derfor 
mulighed for, at hele familien bliver ”indlagt” –  
enten for aflastning under alvorlig sygdom eller for 
et livsafsluttende ophold, hvor der er fokus på at 
skabe gode minder og at få bearbejdet de reaktion-
er, der vil komme.

I Lukashuset gives der mulighed for, at den syge 
bevarer en meget tæt forbindelse til familien igen- 
nem fællesskab og tæt, daglig kontakt under hele 
sygdomsforløbet afhængigt af den enkelte families 
behov. Pleje, omsorg og lindrende behandling va-



 TAK for hjælpen for jeres frivillige bidrag 
Når vi i 2021 har kunnet støtte med kr. 511.000, 
skyldes det i høj grad Borgervennens medlemmer.

Flere end 250 Borgervenner har hver især hjul-
pet med at indbetale kr. 200 eller mere. I alt er  
kr. 110.000 af de nævnte støttekroner baseret på 
frivillige indbetalinger fra sande Borgervenner. Vi 
sætter stor pris på jeres bidrag og den store opbak-
ning til vores velgørende arbejde!

Hvis du har indbetalt et frivilligt bidrag, kan du med 
stolthed se listen over vores støtte igennem og 
klappe dig selv på skulderen. Vi håber, at vi igen 
i 2022 kan opnå samme opbakning til vores hjæl-
peindsats. TAK!

 Borgervennen øger renten på medlem-
mernes opsparing fra januar 2022
Negativ rente – ikke her! 

Imens flere og flere betaler negativ rente på op 
imod 1 % i deres pengeinstitut, har Borgervennen 
de seneste år forrentet medlemmernes opsparing 
med +0,75 %.

Renten på opsparing forhøjes fra 1. januar 2022 
til +1,0 %.

Husk at du kan indbetale kr. 5.000 pr. år. Det bety-
der, at hvis du ikke har udnyttet din indbetalings- 

mulighed i 2021, kan du nå det endnu. Og fra ja- 
nuar kan du igen indbetale kr. 5.000 for 2022 og 
det er jo bedre end at betale negativ rente i dit 
pengeinstitut. Vi gør opmærksom på, at der er seks 
måneders opsigelse, når du ønsker at få udbetalt 
din opsparing.

 Nyt it-system i Borgervennen 
Vi er i fuld gang med at implementere et nyt it-sy- 
stem i Borgervennen. Det betyder, at vi i 2022 vil 
kunne yde hurtigere service med kontoudtog m.m. 
og samtidig lette de daglige arbejdsgange på kon-
toret.

Vi skal ”lukke” vores nuværende system ved årets 
udgang og vil være sikre på, at vi får alt afsluttet i 
god ro og orden. Derfor vil indbetalinger på opspa- 
ring, der foretages efter den 14.  december 2021, 
ikke blive registreret og ikke blive tilskrevet rente 
før end fra 01.01.2022. På den måde kan vi sikre 
korrekt rentetilskrivning for 2021 på vores medlem-
mers opsparing, inden systemet lukkes og samtidig 
sikre, at vi får korrekte data med i det nye system. 
Dette gælder kun indbetalinger, der er foretaget i 
perioden fra 14. december 2021 til 31. december 
2021.

Af samme årsag, vil vi ikke kunne lave kontoud-
tog eller give præcise saldooplysninger før end ef- 
ter omkring 15. januar 2022. Dette vil give tid til at 
sikre, at alt bliver gjort rigtigt. Men fra slutningen af 
januar vil vi være i stand til hurtigere at sende dig 
kontoudtog og anden information du måtte ønske.

 Forsikring for alle børn og unge under 25 år
Husk at alle børn og unge i Borgervennen er dæk-
ket af en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen 
gælder til du fylder 25 år. Vi informerede om dette 
i foråret. Flere af vores unge medlemmer har (des-
værre!) haft brug for forsikringen og i to tilfælde 
udtrykte forældrene stor glæde over, at vi havde 
gjort opmærksom på denne mulighed – derfor 
svinger vi lige denne fane en gang mere… Vi håber, 
at du ikke får brug for den!

ANDRE NYHEDER



Spørgsmål og andre henvendelser 
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

 Vi tilbyder også hjælp til de ældre…
Hvert år giver Borgervennen også bidrag til ældre 
medlemmer, der har brug for en hjælpende hånd. 
Typisk til et vigtigt hjælpemiddel, nye briller, en 
tyngende tandlægeregning eller tilsvarende. Hjæl-
pen bliver givet, hvis der er pres på den daglige 
økonomi, og behovet er stort. Så er du fyldt 70 år, 
er du velkommen til at søge. 

Der er ansøgningsfrist 1. oktober og 1. marts, og du 
kan som ældre indsende en motiveret ansøgning 
til 1788@borgervennen.dk, hvori du forklarer din 
situation og dit behov for støtte. Din årsopgørelse 
fra SKAT skal sendes med din ansøgning. Erfarin-
gen viser, at vi ikke kan hjælpe alle der søger, men 
Legatudvalget finder de, der trænger mest blandt 
ansøgerne.

Glædelig jul og godt nytår!
Afslutningsvis vil vi benytte lejligheden til at ønske 
alle vores 3.600 medlemmer en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår

Vi har din e-mailadresse og vi vil så gerne have de andres!
En af de største udfordringer, vi har i Borgervennen er, at vi har rigtig mange medlemmer, hvor vi 
ikke har en opdateret e-mailadresse. Når du har modtaget dette nyhedsbrev i din e-mail, har vi jo 
din adresse, men vi har brug for din hjælp. 

• Har du sikret, at vi har dine børns e-mailadresse, efter de er blevet 15 år?
• Kender du til nogen, der kan have glemt at advisere os om en ny mailadresse efter et jobskifte?
• Kender du andre Borgervenner, hvor vi måske mangler deres e-mail, vil vi bede dig om at 

hjælpe?

Skriv gerne til os på 1788@borgervennen.dk og hjælp os med at opdatere. Tak!

Navnlig til de unge har vi mange interessante muligheder – forsikringen, mulighed for ungdoms-
bolig eller studielegat – så vi vil så gerne have at de modtager denne information.
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