
 

 

  

Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev 

Ser mailen mærkelig ud - så se den på vores hjemmeside. 

Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og håber at få 
input og gode ideer fra jer medlemmer. 

Nyhedsbrev  

Hvad arbejder vi med lige nu: 

Bøfa prisen 

Konference 

Her kan du finde os: 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Anine Kaas 
Formand 

Christine 
Christensen 

Kian Kestler Lars Rune 
 Jørgensen 

Tenna Hedegaard 
Pedersen 

Ny bestyrelse 

Den (knap) så nye bestyrelse består af: 

Anine Kaas, Aalborg Bibliotekerne 

Christine Christiensen, Frederikssund Bibliotek 

Kian Kestler, Vallensbæk Bibliotek 

Lars  Rune Jørgensen 

Tenna Hedegaard Pedersen, Gladsaxe Bibliotek 

Nye medier 

Vi arbejder på at være mere synlige på flere forskellige medier også Instagram. 

Vi har derfor oprettet en Instagram-profil  og vil rigtig gerne have alle jer til at 

følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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Kian Kestler, Vallensbæk Bibliotek 

Lars  Rune Jørgensen 

Tenna Hedegaard Pedersen, Gladsaxe Bibliotek 

Nye medier 

Vi arbejder på at være mere synlige på flere forskellige medier også Instagram. 

Vi har derfor oprettet en Instagram-profil  og vil rigtig gerne have alle jer til at 

følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og håber at få 
input og gode ideer fra jer medlemmer. 

Nyhedsbrev  

Hvad arbejder vi med lige nu: 

Bøfa prisen 

Konference 

Her kan du finde os: 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Anine Kaas 
Formand 

Christine 
Christensen 

Kian Kestler Lars Rune 
 Jørgensen 

Tenna Hedegaard 
Pedersen 

Ny bestyrelse 

Den (knap) så nye bestyrelse består af: 

Anine Kaas, Aalborg Bibliotekerne 

Christine Christiensen, Frederikssund Bibliotek 

Kian Kestler, Vallensbæk Bibliotek 

Lars  Rune Jørgensen 

Tenna Hedegaard Pedersen, Gladsaxe Bibliotek 

Nye medier 

Vi arbejder på at være mere synlige på flere forskellige medier også Instagram. 

Vi har derfor oprettet en Instagram-profil  og vil rigtig gerne have alle jer til at 

følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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Vi har derfor oprettet en Instagram-profil  og vil rigtig gerne have alle jer til at 

følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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Christensen 

Kian Kestler Lars Rune 
 Jørgensen 

Tenna Hedegaard 
Pedersen 

Ny bestyrelse 

Den (knap) så nye bestyrelse består af: 

Anine Kaas, Aalborg Bibliotekerne 

Christine Christiensen, Frederikssund Bibliotek 

Kian Kestler, Vallensbæk Bibliotek 

Lars  Rune Jørgensen 

Tenna Hedegaard Pedersen, Gladsaxe Bibliotek 

Nye medier 

Vi arbejder på at være mere synlige på flere forskellige medier også Instagram. 

Vi har derfor oprettet en Instagram-profil  og vil rigtig gerne have alle jer til at 

følge os - link nederst i nyhedsbrevet.  

Og husk, at hvis du ser noget spændende du gerne vil dele - så sæt hashtag 

#boefa på. 

Bloggen 

Vi forsøger også på at få bloggen i gang igen. Det kræver noget opdatering, 

men det kommer. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling kan findes på bloggen under kategorien Gene-

ralforsamling. 

Andre nyheder: 

Uddeles 15. december i Odense.  

Vi håber at det bliver en hyggelig aften med teater, middag og en snak med 

Finn. 

Programmet til konferencen 11.-13. januar 2016 er sendt ud på mail og 

kan også ses på bloggen - HUSK den korte tilmeldingsfrist! 

Det bliver rigtig spændende... 

Afmeld nyhedsbrev på 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.boefa.dk/?p=851
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