
Efter generalforsamlingen i april 

2017 fik bestyrelsen 2 nye med-

lemmer: Pia Nyberg fra Hillerød 

Bibliotek og  Henriette Jensen fra 

Assens Bibliotekerne.  

På første møde konstituerede   

bestyrelsen sig, således at Kian er 

formand, Christine er kasserer, 

Tenna er ansvarlig for mailkom-

munikation.  Pia er kontaktper-

son til BF og Henriette er ansvar-

lig for nyhedsbrev. 

Efterfølgende har bestyrelsen 

været samlet igen d. 1.-2. septem-

ber på Hotel Nyborg Strand, hvor 

vi arbejdede med strategi og kom-

mende aktiviteter for de næste 2 

år. 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Planlagte aktiviteter: 

Nyhedsbrev 
E F T E R Å R  2 0 1 7  

 

Vi holdt en del af mødet som walk-and-talk, men måtte søge ly 

for regnen. 
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Sammen med BF arbejder vi på en række webinarer, som vi håber kan være klar tidligt i 2018. 

Vi  arbejder med mange spændende emner: Hjerneforskning,  digital dannelse, SoMe og sprog-

stimulering 

Af mere fremtidige idéer arbejder vi på en kommende studietur til Børnebogsmessen i Bologna 

i uge 13 2018 samt en studietur i efteråret 2018. Den næste konference planlægger vi sammen 

med generalforsamling i foråret 2019. 



S I D E  2  

DEL DIT BØRNEBIBLIOTEK: 

BØFA Prisen 
Bøfa-prisen er sidst uddelt i 2015. I bestyrelsen ønsker vi et nyt navn til 

prisen, som tydeliggøre den anerkendelse der lægger bag.  

Har du en idé til et navn eller kunne du tænke dig at være med til at 

tage ansvar for uddeling af prisen, så kontakt bestyrelsen på mail:     

boefabestyrelse@gmail.com 

 

Må gerne røres! - Interaktiv udstilling på Aarup Bibliotek: 

På Aarup Bibliotek kan man lege med en interaktive udstilling. 

Udstillingen er bygget op omkring et lysbord, hvor man kan se rønt-
genbilleder samt tilhørende spil og bøger. Denne måneds udstilling 
handler om kroppen.  
 

Man kan se røntgenbilleder 
af en hjerne, selv bygge for-
skellige dele af kroppen samt 
læse om vores fysiske indre.  

Vi efterlyser inspiration fra hverdagen - intet er for småt !! 

Send gerne billeder og kort tekst til: boefabestyrelse@gmail.com  

N Y H E D S B R E V  

Her kan du 

finde os: 

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

