BØFA Konference 2021
Børnekultur på Bornholm og
Verdensmålene

Onsdag d. 14. – fredag d. 16. april 2021

Bornholm bugner af spændende formidling!
Kom med BØFA på konference i Rønne.
Onsdag skal vi høre om FNs Verdensmål, hvad er det egentlig for noget, hvordan kan vi
formidle det til børn på biblioteket og hvad gør andre?
Torsdag er tur-dag og vi tager på besøg på NaturBornholm og Bornholms Middelaldercenter.
På NaturBornholm skal vi se udstillingen og lære om deres formidling til børn.
Middelaldercentret fortæller om deres lokale skattejagtstilbud til børnefamilier og deres
skoleforløb.
Fredag handler om Hammershus Slotsruin. Formidling af stedets historie – gennem en app.
Vi skal bo på et konferencecenter der arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi og
med natur lige udenfor døren.
Og så bliver der selvfølgelig også tid til vidensdeling og netværk…

Hvor:
Hotel GSH
Strandvejen 79
3700 Rønne

GSH - Green Solution House Konferencecenter
Ligger i skønne omgivelser med masser af
muligheder for at nyde en gåtur i den dejlige natur.
Det er også muligt gratis at låne cykler på stedet.
Så husk tøj efter vejret og evt. cykelhjelm...

Programmet - onsdag:


Kl. 9-10.30 Ankomst m. morgenmad



Kl. 15.45 Kaffe og netværk



Kl. 10.30 Velkomst





Kl. 10.40 Præsentation af GSH

Kl. 16.00 Konkrete erfaringer med
formidling af Verdensmålene.



Kl. 11.05 Verdensmålene v. Thomas
Ravn-Pedersen fra
Verdensbedstenyheder.dk



Kl. ca. 17.00 Pause



Kl. 18.30 Middag



Kl. 20.00 Generalforsamling



Ca. Kl. 21.00 Netværk/hygge



Kl. 12.45 Frokost



Kl. 13.45 Naturoplevelse



Kl. 14.45 Konkrete erfaringer med
formidling af Verdensmålene.



.

Programmet - torsdag:


Kl. 7-9 Morgenmad



Kl. 15.30 Eftermiddagskaffe i
stormandsgården i Middelaldercentret



Kl. 9.00 Afgang med bus



Kl. 9.20 NaturBornholm



Kl. 16.30 Afgang til GSH



Kl. 12.00 Afgang fra NaturBornholm



Kl. 19.00 Middag



Kl. 12.45 Frokost - Svaneke Bryghus



Kl. 20.30 Aftenhygge om bålet



Kl. 13.45 Afgang til Bornholms
Middelaldercenter

Programmet - fredag:


Kl. 7-9 Morgenmad



Kl. 9 Afgang til Hammershus



Kl. 12.15 Afgang til GSH



Kl. 13 Frokost



Afslutning



KUN for BØFA medlemmer



Tilmelding: Tilmelding sker via kalenderen på www.bf.dk



Pris: 2200 kr. – Gratis for et begrænset antal ledige medlemmer (søg via mail til kian@kestler.dk).



Prisen dækker overnatning i enkeltværelse og forplejning - dog eksklusiv drikkevarer.



Tilmeldingsfrist: 15. december 2020



Ønskes der særlig kost, så send en mail til kian@kestler.dk senest d. 1. januar 2021.



Konferencen er først til mølle! Du får en endelig bekræftelse fra Forbundet Kultur og Information
efter tilmeldingsfristens udløb.



* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

Det praktiske:

NaturBornholm
NaturBornholms mission er at lukke op for den bornholmske natur.
Det er et videns pædagogisk aktivitetscenter, der gennem involverende aktiviteter og
udstillinger giver oplevelser, samt styrker interessen og forståelsen for den bornholmske
natur og naturgivne kultur.
Deres vision er at være førende indenfor oplevelsesorienterende formidling og
undervisning om den bornholmske natur, samt om energi og miljø rettet mod et lokalt, et
nationalt og et internationalt publikum.
https://naturbornholm.dk/da/
RETUR

Bornholms Middelaldercenter
Målet for Bornholms Middelaldercenter er at være Danmarks bedste formidlere af vores
fælles fortid! Det hele startede med en omrejsende kanon (som stadig er i brug på
centret) og en gruppe entusiaster, der indsamlede viden om bornholmske folkeminder.
Siden kom vores landbobebyggelse med håndværks- og bondehuse, så kom den store og
smukke stormandsgård - og i disse år åbner vi op for et lettere glemt, men vigtigt kapitel i
Danmarks og Europas historie: Østersøens sørøvere i middelalderen.
Middelaldercentret har et stort udbud af tilbud til skoler og daginstitutioner og står også
for skattejagten, der guider børnefamilierne rundt på Bornholm.
https://bornholmsmiddelaldercenter.dk/da/
RETUR

Hammershus Slotsruin og besøgscenter
Hammershus er Nordeuropas største borgruin og Bornholms mest besøgte seværdighed.
Og det er ikke så underligt, for her kan du virkelig få gang i fantasien og opleve den
bornholmske historie.

Mobilskattejagt på borgen
Den drilske mestertyv, Heidenreich, vil stjæle en uvurderlig skat fra Hammershus. Derfor
opfordres alle børn og barnlige sjæle på Bornholm til at tage ud og hjælpe med at stoppe
ham – med deres mobiltelefoner. Den fulde version af Mysteriet på Hammershus koster 45
kr., men man har mulighed for at prøve den første del af spillet gratis.
Appen hedder Useeum og kan hentes her App Store eller Google Play
https://bornholm.info/hammershus/
RETUR

