Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
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Lars Rune
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
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Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
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meget mere.
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
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Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
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Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
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dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
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Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
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Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
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Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...
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Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.
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Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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meget mere.
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håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
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at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
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Gæste skribenten - Rachel Röst
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www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
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www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
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dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
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os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
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Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
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osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
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at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
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bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
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Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
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de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
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Gode steder på nettet:
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www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
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kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...
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navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...
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Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
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meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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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.
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Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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mobilitet.
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
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navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
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Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
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Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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meget mere.
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www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
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Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?
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kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
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mobilitet.
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håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
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Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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Kulturhus.
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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Kulturhus.
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
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www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
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www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
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www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
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Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
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Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
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Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
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Andre nyheder:
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
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Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Lars Rune
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail
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Pedersen
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håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...
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de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
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www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
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Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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mobilitet.
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www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
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meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.
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derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
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Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
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Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
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Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
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en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
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Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
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mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.
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Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
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Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
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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.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.

Har du set?

Gode steder på nettet:
www.forlagsliv.dk/bibliotek Carlsen - Plakater, pressemeddelelser
osv. - til fri afbenyttelse.
www.lærerværelset.dk Høst & Søn - Blog, nyheder, merchandise og
meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
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osv. - til fri afbenyttelse.
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meget mere.
www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
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Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
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www.bog-vlog.dk Rosinante - Video anmeldelser lavet af læsere.
www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og
håber at få input og gode ideer fra jer medlemmer.
Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen

Det er tid til at komme med nomineringer til årets BØFA pris .
Hvis du har en ide til hvem, der skal modtage den i år så send
os en mail (boefabestyrelse@gmail.com) senest 19/6-2016 med
navnet på personen/projektet samt en god og grundig begrundelse.
Lotte Salling, Knæk koden og Sprogfitness...

...kan du opleve til vores gå-hjem-møde d.10. Maj i
Akademikerhuset på Frederiksberg.
Læs mere i invitationen på Facebook eller send en mail til bestyrelsen, hvis du ikke har fået den på mail.
I evalueringerne fra konferencen var der mange der tilkendegav,
at de gerne ville høre mere om samarbejde mellem skole og
bibliotek - derfor laver vi dette arrangement om emnet.
Studietur til Göteborg:

Vi er ved at planlægge en 3-dags studietur til Sverige med besøg på forskellige kulturinstitutioner i byen bl.a. Alfons Åberg
Kulturhus.
Vi tager afsted Onsdag-fredag d. 24.-28. august. Invitationen
kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
vokset op i kulturfattige hjem, har været bagud i skolen fra første færd og forbinder ofte læsning med skole, pligt og nederlag.
Læs for Livet arbejder på at hjælpe denne sårbare gruppe med
at få et andet forhold til bøger og en bedre adgang.
Vi samler gode bøger ind fra forlag, private, forfattere og anmeldere og bygger små biblioteker, som vi donerer til børnehjem,
ungdomspensioner og lignende institutioner. Pointen er, at børnene og de unge vokser op med bøger omkring sig, og litteratur
i stedet bliver kodet med lystlæsning, hygge og indlevelse.
Hvert sted bliver børnene og de unge selv spurgt, hvad de ønsker sig at læse, og vi finder alle mulige slags bøger frem til
dem - fra biografier om fodboldsstjerner og manga til digte og
kærlighedsromaner. Det vigtigste er jo, at de læser, ikke hvad
de læser. Ved at styrke læsningen hjælper Læs for Livet de udsatte børn og unge med en bedre livskvalitet og større social
mobilitet.
Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
Klik på logoet og få mere at vide.
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Kulturhus.
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kommer så snart det hele er på plads.
Andre nyheder:
Bloggen

Vi er stolte af at kunne skrive at BØFA konferencen i Århus var
en succes og at der nu ligger en masse materiale og billeder
derfra på bloggen.
Se også formandens artikel På rejse til fortiden med Moesgaard
Museum i Danmarks Biblioteker.
Instagram

Husk at hvis du ser noget spændende som også kan interessere andre så læg et billede på Instagram med #boefa.
Gæste skribenten - Rachel Röst

Alt for mange udsatte børn og unge er bogfremmede. De er
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Du kan også hjælpe os ved fx at donere bøger.
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Har du set?

Gode steder på nettet:
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www.dingo.gyldendal.dk Gyldendal - Om Dingo bøgerne, serieoversigter, læseråd osv. (Opdelt til lærer og forældre).
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