
Beretning for 2017 
 

2017 har været et spændende år med masser af aktivitet. 
 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 5 netværksmøder og 8 BIB-dage, hvor vi havde 
besøg af 3 forskellige institutioner. 
 
Vi har brugt en del tid på at få nye frivillige samt finde børnehuse til nye frivillige. Og det har 
båret frugt. I 2017 har vi fået 6 nye frivillige, som alle er ude blandt børnene. 
 
På frivilligdagen i september kom mange forbi vores stand. Bl.a. fik vi besøg af borgmester 
Sofia Osmani, som gerne ville komme og besøge os på en af vores BIB-dage. 
 
Sofia Osmani kom på BIB-dagen i november 2017, hvor hun fortalte om det at være 
borgmester og var med i sanglegene med børnene. Hun havde også sin fine 
borgmesterkæde med, som gav børnene inspiration til at lave deres egne borgmesterkæder 
ved det ene aktivitetsbord. Det var en dejlig formiddag får både børn og voksne. 
 
I april måned 2017 var vi 6 frivillige på endagstur til Odense, hvor vi besøgt H C Andersen 
museet Fyrtøjet. Her fik vi en rundvisning og forklaring m hvad Fyrtøjet kan i forhold til 
inspiration for både børn og voksne. Det være sig fortælling, teater og kreative ting. Det var 
en rigtig god tur, som gav inspiration til det videre arbejde med BIB-dagene. 
Vi har fået udviklet Tornerosesangen til et mindre teaterstykke med rekvisitter og det vil 
arbejde videre på i 2018.  
 
I december har sendt information ud til samtlige institutionsleder med opfordring til at 
melde sig til vores BIB-dage, så vi kan sprede vores eksistens til endnu flere institutioner. 
 
På netværksmøderne hører vi fra de frivillige, der er ude i institutionerne, hvordan det går 
og om der er udfordringer, der skal tales om. 
 
Netværksmødet i august blev afsluttet med en tur med Bådfarten til Frederiksdal, hvor vi 
spiste frokost i ”Den Gamle Have”. En meget hyggelig dag. 
 
Og netværksmødet hos mig i december blev afsluttet med julefrokost, hvor hver især havde 
taget noget med. 
 
Til slut vil jeg sige tak for god indsats og samarbejde og jeg glæder mig til fortsat godt 
samarbejde. 
 
 
 


